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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Didersos
Rio, 8. de janeiro de 1964
Termo:
N.° 443.525 - Camping Confort
- classe 40 - de Oscar Bittencourt Bezerra. - Prossiga-se, ficando sem efeito o despacho que
arquivou o processo, de acôrdo
com o parecer da Seção de Exame Formal.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Notificação
RI, ,, de janeiro de Ma
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° '4.046, de 29-12-61, e mais
dez dias para eventuais juntadas
(te recursos e do mesmo não se
lendo valido nenhum interessado,
:iram notificados os requerentes
;baixe mencionados a comparecerem a este Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expedição do: respectivos certificados,
dentro do prazo de sessenta Dias.
na forma do parágrafo único do
ert. 134 do Código da Propriedade Industrial.
Peivilegio dc Invenção Deferidos
Tê rmos:
•
N.o 115.597 - Processo para a
produção de vitaminas do Grupo
B-12, pela ação de bactérias propiônicas - Requerente: P. Hoffmann La Roche & Cie. Societé
Anonyme (F. Hoffmann La Roche & Co. Aktiengesellschait) .
N.° 110.483 AperIciçoamentos
vai e relaLvos a moldehee dentártas articuladas.
Requerente: Wulyofuml Maruy-,
mama.
N.o 117.533 - Nóvo modelo de
aparelho para tratamento em i
gengivas e outras partes do corpo.,
I
Requerente: Karel Ctvrtnik.
N.o 1l7.t01 - Processo pra a.
obtenção Ge vitaminas do grupo
B-12, sob Inna forma adoquada ao
seu emprégo.
Requ pre;Ite: F. Hoffmann La,
Roche
de. Societé Anonyme.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
,•

N. 116.411 - Navo Tipo de Rá•
gua Dupla Combinada e Oscilante para
.Trazeiros de Grades de Amestro
requerente
Giovaae Vieira de Sou,.
za.
(F. Hoffmann La Roche . & Co. N. 141.593 - Novos Tipos de Sn- Exigências
Leites Articulados em Cadela com De- Philo) Rádio e Televisão S.x. •
Aktiengesellschaft.
NP 144.235 - Mecanismo Teles- senhos e Formas Várias para Embele- opoente do ténnu 94.313 -- Cumpra
cementas de Ambientes - requerente a exigenda.
cópico com regulagem.
- Willen Van
Requerente: André Reinisch.
NP 153.156 - Válvulas para ob- 1)1. 142.379 - Nova Configuração Termos
em Bola para Esportes em Geral - N. 108.453 - Palmer Chemical And
jetoa plásticos de inflar.
Requerente:, Newton Mosaner de requerente - Coutos - Ofco - Ltda. Equipment Compile Inc. - Cumpra
Almeida,
a exigencia.
Privilégio de Invenção Deferidos
N. ¥09.926 - Ciba Sociéte Aná.
Modelo de Utilidade Deferidos
Ciba Aytiengsaschaft
N. 113.208 - ira Máquina para fleme
N.o 117.654 - Nôvo suporte Beneficiamento de Paina - Tarcísio Cumpra a exigenda.
para vibradores elétricos destina- Basilio da Silva.
N. 114.518
Benjamim B. Bla•
N. 113.202 - Aperfeiçoamentos sa- Word - Cumpra a exige:Ida.
dos a massagens. - Requerente:
Esbeltex Electro Industrial Limi- bre ou Relativos a Implementos AgríJosé Joaquim da
colas - Requerente -- South - Afri- N. 109.383
tada.
can - Farra - Imple-ment - Mana- Motta - Cumpra a exigencia.
N.o 126.088 - Interruptor de gactures
corrente elétrica acionado pelo N. 113.118 - Composições Pesti- N. 109.679 - Parbwerke Hoecielt
uivei de um liquido contido em cidas e sua Preparaçáo - requerente Aktiengsellschaft Viirmals Meister Lu.
um reservatório. - Requerente: - E.I. Du Pont de Nemours And cius 8 Bruning Cumpra a exigis.
cia.
Cafeteira Brasileira S. A. (Inas- Company.
tria e comércio de Metais e seus
N. 114.014 - Aperfeiçoamentos sei- N.° 111.784 - GlaCo Laboratories Ora, a Recorrente justificou o bre ou Relativos. a Fabricaçâo de Aça; Limited - Cumpra a exigência.
Artefatos) .
car - requerente - Rose, Dows, 8 N.° 111.988 - Les Laboratoires Fran,.
çais de Chimiotherapie - Cumpra a
NP 139.747 - Nôvo modelo de factures Lineted.
N. 113.410 - Implemento para exigencia.
caixa inviolável de forma quadrada retangular de qualquer dimen- Conjugação com Trator para Preparo N.° 111.090 - Les Laboratoirts
são, de papelão, madeira, metal do Solo - Requerente - Ford - Dausse - Cumpra a exigencia.
ferroso. - Requerente: Leonie de Motor Company.
N. 113..402 - Colhedeira de Cana N.° 113.022 - Lorenzo Bertam Caixa
Souza Pereira da Silva.
- requerente - Arnaldo Ribeiro Pin- n- Cumpra a erigenda.
N.° 113.133 - Mandais Reberbane
Desenho e Modelos Industriais to.N. 113.243 - Processo Sobre EsChristiansen 8 Co. A.
Cumpra
Deferidos
poros - requerente - Winsonsin a exigencia.
Research Foundation.
• N.° 113.958 - João Perrousset dos
N.o 141.063.- Um nôvo modelo Mamai
N. 113.004 - Processo e Aparelho Santos - Cumpra a exigencia.
de poltrona ou sofá. - Requeren- para
Forma um Produto Comestível e N. 114.973 - International Busi.
te: Armações de Aço Probel S. A.
um Artigo Acondicionado -- reque- ness Machines Corporation - Cumpra
N.° 141.157 - Nova e original rente
Drumstick
a exigência.
Inc.
configuração ornamental aplicada
a suporte de braçadeira. - Re- N. 118.754 - Aperfeiçoamento na N.° 116.923 - José Fernando Car•
rabricação de Fertilizantes Nitrofosfa. doso - Cumpra
querente: Lorenzo Lorenzetti.
tados - requerente - EIII - Mune- N.° 114.535a-colorida.
Luwa A. G. -•
NP 141.456 - Um nôvo tipo de lcata e Datetakakusaai.
carcaça para taxi, com dispositivo N. 116.621 - Nevo Processo de Cumpra a ezIgencia.
pisca-pisca ou luz fixa. - Regue- Destruição de Plantas Daninhas - re- N.° 119.584 - Hugo Wilcken
rente: Eteocles Carlos Alberto querente - Shell Research Corpora- Cerapra a exigencia.
N.' 114.122 - Alfredo Colombo -•
tion.
Eaurindo.
Cumpra a exigencia.
N.
121.843
Processo
de
ControN.o 141.484 - Um nôvo e origio Crescimento de Plantas -- regue- N. 114.177 - Jo Burragon Trio
nal desenho ornamental,- para te- lar
rente
- Research Corporation.
- Cumpra a exigência.
cidos, papéis e outros. - Requerente: Benedito Cruz Sampaio.
- Felip Latayf Cuia,
Modelos de Utilláde ')aferidos
p a exigência.
N.o 141.544 .- Original configuN.° 15.958 - Amancio Tavares da
ração introduzida- em protetores N. 108.218 - Um Nevo Modelo Oliveira
- Cumpra a exigência.
de velas de ignição. -- Requeren- de Máquina Motorizada para Cortar
N. 120.559 - Frederico de Sã Breus.
te: Slecar Peças e Acessórios Li- klortaliças - requerente - Alb erto dão
- Cumpra a exigtacia.
Guedes da Silva.
mitada. ,
N.
122.344 - /Calle Aktiengsellschak
N. 119.387 - Nova Polvilhadeira
N.o 141.592 - Nôvo tipo .de ar- Adaptável as Latas de Formicida -.- - Cumpra a colorida.
mação adaptável a suporte de pa- requerente - Cia. Química Rhodia
N. 141.463 - Rubens Matheue
Antônio Alcolea Filho - Cumpra d
nelas para fogões a gás . em geral. Brasileira.
exlamei,
- Requerente: Alipio Gomes.

•
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Repartições Públicas
.kleverão remeter o expediente
atinado à publicação nos
ír.11
ais, didriamente, ali às
horas, enceto aos sábados,
m,ffitentdo deverão fazê-lo até ia
11,30 horas.
te - As reclamações partirempe• é matéria retribizida, nas
bolsos de erros ou omissões, de.
verão ser formuladas por es, to, à Seção de Redação, das
Tcri
p ds 17,30 horas, no máximo
¥11 72 horas após a salda dos
&Vãos oficiais.
1 - Os originais deverão ser
kfactilografados e autenticados,
- ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
1 - • Ercetaadas ,as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer ép
ta, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
flifiSO prévio.
i Para facilitar aos asstrumtes
g verificação do prazo de validade de smas assinaturas, na
1 i•-• As

N.° 141.464 - Francisco Alves Faria
.- Cumpra a exigência.
N.' 141.470\Severino Trajano
Lopes - Cumpra' a exigência.
N. 142.573 - Bernard Silverstein Cumpra a exigência.
N.° 148.593 - Perdval Lafer Cumpra a exigência,
N.° 119.621 - Societe Rhoctiaceta
- Cumpra a exigência.
N.° 119.822 - Karl Ludwig Blau:
Alfas Herr - josef Lintner - Otto
Wilheim - Cumpram a exigência.
N.° 121.226 - Monsanto Chemical
Company - Cumpra a exigência.
N.° 121.289 - Sandoz S. A. Cumpra a exigência.
N.° 122.322 - Howa Kogyo Kabushiki Kaisha - Cumpra 'a exigência.
N.° 122.517 - The International Nicitei Company Of Canada, Limited Cumpra a exigência.
N.° 122.675 - Goossen 6 Cia. Ltda.
- Cumpra a e:len:acta.
N.° 122.941 - Whitin Machine
Works - Cumpra a exigência.
N.° 124.129 - Ernesto da Fonseca
- Cumpra a exigência.
N.° 127.001 - M. K. M. Knitting
Mills Inc. - Cumpra a exigência.
N.• 131.422 - Ramires Martins
Gomes - Cumpra a exigência.
N.° 139.397 - Vicente Roman 41mon j- Francisco Roman Simon Cumpram a exigência.
N.° 141.503 - Williata Pollack Cumpra a exigência. .
N.° 144.330 - António Wiis'ox de
Mello -- Bittencourt. Aldo Lorenzo
Olivero - Edson Souto Maior •n• Cumpram a exigência.
Randolto Barbosa de
N.° 146.343
Castro - Cumpra a exigfiada.
N.° 146.740 -- E. 1. dia Pant de
Nemoirs Md Company - Cumpra
exigência.,
N.° 146.780 - . Indústria e Comércio
yle Gravatas e Lenços Jorge Nassim
Inda. - Cumpra a exigência.
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- As Repartições Públicas
cingir-se-lio às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
asearreie •
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRTTO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reemasse sai meçam me 111~40
coem sse elaseroço em enunáciavbea
PLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhaMURILO FERREIRA AL V ES
dos de esclarecimentos quanto'
d sua aplicação, solicitamos
•
DIÁRIO " OFICIAL
usem os interessados pref.•
• esçAss se
rencialmente cheque fás vale
abacpmfterne de D•parloaffier•••
111~114. de goollelinedai•
Nanokiened •• Properafrada andudiffall el• suriseiarse
postal, emitidos a favor do
•
Tesourejro do Departamento
Impresso nas ondulado Departamento cie imperaram Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás adiASSINATURAS
pões dos órgãos oficiais al se
fornecerão aos assinantes que
FUNCIOdbiltIOS
REPARriçoss PMITICULAXES
Á ps solicitarem no ato da aut.
betara.
Capital e Interiori
Capital e Interior:
-- O funcionário público feSemestre . . . Cr$ 600,00 Semestre . ▪ Cr$ 450,00 deral,
para fazer Jus ao desAno
Cr$
1.200,00
Cr$ 900.00 conto indicado,
Ano
deverá provar
Exterior:
Exterior,I
-,
esta condição no aio da assiAno . • • • • • Cr$ 1200,00 Ano . . . . . Cr$ 1.000,00 natura.
- O custo de cada exemplar
parte superier do endereço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o 1:úmero do talão dos jornais, devem os assinan- serd, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de !citar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.

EXPEDIENTE
151C/RAL

de Inch:1.04a

Cornando

N.• 119.944 - Rornan Heller N.' 146.913 - Indústria Dental DoCumpra a exigência.
riot Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 146.948 - António Carlos CleN.° 120.218 - Albvaro 'Coelho da
mente de Silva e Arly Vaz - Cumpra Silva
- Cumpra a exigência.
a exigência.
N.° 120.307 -,- Harevy's Indústria e
N.° 146.949 - Pedro Corredor Ro- Comércio Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 120.502 - Clemente Scomparin
man - Cumpra a exigência.
N.' 147.031 - Pechiney Compagnie - Cumpra a exigência.
de Produtos Chirniques et Eletrometal- N.° 121.352 - Habib Calmai lurgiques - Cumpra a exigência. a exigência.
N. 147.651 - Rohr Corporation - Cumpra
N.° 121.377 - Ritter Company. Inc.
Cumpra a exigência.
a exigência.
N.° 147.062 - Plissar Antônio - - Cumpra
N.°
121.398
- Sandoz A. G. Cumpra a exigência.
Compra a exigência.
N. 147.075 - N. V. Philips Gloci- N. 122.247 - Ormonoterapia Ridtlampenfabrieken - Cumpra a exigência. ter 5.P . A . - Cumpra a exigência.
N.° 147.081 - Aleis° Smotianinoff N.° 125.946 - Bial Farmacêutica
Ltda. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 147.094 - Farbenfabriken Bayer
N.• 141.439 - Federido Gurumeta
Aktiengsellschaft - Cumpra a exigên- - Cumpra
a exigência.
cia.
•
N.° 120.678 - Sociedade Aziônim
N.° 147.102 - Leão Fiorentino - Refinaria Magalhães - Cumpra a' exiCumpra a exigência.
Onda.
N. 147.110 - Vittorio Macellari -

Cumpra a exigência.
,N.• 147.114 - The Mead Corporation - Cumpra a exigência.
N. 147.125 - Victorio Vera Verza
- Cumpra a exigência.
N.•147.130- Mecânica Omek Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 147.132 - Comércio e Representações Marel Ltda. - Cumpra a exigência.

N.' 152.379 - Empaí Embalagens
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 115.640 - F. Hoffla La Rocha
6 Cie Societe Anonyme - Cumpra a
exigência.
N.• 118.315 --/Vitautaa Petronia Cumpra a exigência.
N.• 119.079 - Beecharn Reunir:h
Laboratories Limited - Cumpra a ati.
gênda.
N. 119.496 - Simes S.P.A. Cumpra a exigência.
N.° 119.647 - Leoa Bulia - Cume exigência.

N. 121.037 - Cornelius Joh= Kru-

ger e South African Iron And Steel
Indisyttal Corporaeon, Limited - Cumpra a exigência.
N.• 121.725 - N. V. Philips
Gloeieabrieken - Cumpra a exigência.
N. 121.883 - Molins Machine Company Limited - Cumpra a exigência.
'11.° 121.909 - Josef Esa Ohg Cumpra a exigência.
N.° 122.034 - Alfredo Skalanaki Cumpra a exigência.
N. 122.076- Pateai Concern N. V.
-*Cumpra a exigência.
N.* 122.288 - Farbeidabrieltn Bayer
Aktiengsarchaft - Cumpra a exi0..4da.
N.' 1.23.819 - 10110 de Almeida Gaspar - Cumpra a exigência.
N.* 123.944 - Reynold Metal. Company - Cumpra a exigência.
N.° 126.300 --- Miles Laboratories
Inc - Cumpra a exigência.
N. 127.376 Joseph Horda Welquir Cianta a rackleada:

N.° 131.130 - Mopsanto Chamiça]
Company - Cumpra a exigência.
N.° 145.391 - E. I. du Pont de
Nemours , And Company - Cumpra a
exigência.
Diverso.

N.° 108.975 - Bratuuchweigische
Maschinenbauanstalt A.G. Nestas
condiçócs, nada há que acrescentar ao
mesmo parecer.
Arquivamento de processos:
- Ficam os piocessos abaixo mencionados. arquivados por ordem do Senhor Diretor da Divisão de Privilégio
de invenção.
Têrmos:
N. 93.916 - Eugenio Pellegrini.
N. 102.514 - Philips' Pacote=
mpany.

N. • 116.684 - Tetsuo Miyajima.
N. 116.715 - Rieleri Soassoni Ftlho.
N.' 116.790 - Emilio Caputi.
a
N.° 116.802 - Cyrus José Ferraz
de Marinis.
N.° 117.014 - Lazaro Gogaça de.
meida.
N.°
117.040 - Mario Alves da

Silva,
N. 117.086 - Valebte 6 Meuásopoulos Ltda.
N.° 117.379 - Afranio Petty Ortia.
N. • 117.511 - Fábrica Helana de
Móveis Cromados e Artigos Elétricos
Ltda.
N. 117.598 - Agrícola Comércio
e Indústria Ltda.
N.° 117.742 - Ranton Ventos Bal.
cela.
N. o 1 18- 295 - Oswaldo Ribeiro doo
Santos. .
• N '. • 118..500 - João Maggioa .
Shell Internationak
N. '118.99
Research Maatichappij N.V.
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N.° 119.208 - Bartolotné Bou Vil!alonga,
José Maria Efante
N.° 119.901
Rivas.
N.° 122.776 - jun Sato.
N. 123.137 - Ary Macedo Franco.
N.° 130.875 - Plínio de Freitas.
N.' 130.909 - Sincro Eletro Sonica
Ltda.
N. 132.086 - Citas, Pfizer CI Co
Inc.
N.' 132.669 - Armando Bonoinetto,
N.' 133.172 - Mario Soares,
N. • 138.744 - Erasmo Vasconcelos - Arquivem-se os processos.

N.° 414,811 - Mário Csstaldell:
N.°414.8 1 2 - Mário Castaldelli.

N.0 141.813
141.641

Janeiro de

N.° 142.809 - Rubens Poeira de W 4:048 de 29-12-61 e mais dez dias

- para eventuais juntadas de re.
•".trsos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êsto
Departamento a finirde efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos cer.
tificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial,

Costa.

Mário Crstaldelli.

N.° 142.876 -- Henio Albuquerque
Manoel Rodrigues PessOda.
Oliveira • Orácio Roque da Silva.
Henio Albuquer
N. 0 142.878
N.° 141.643 - José Landi.
que PessOa.
N.° 141.844 - Jarbas Aug,ursto
Henio AlbuquerN.0 142.877
Viegas.
que Pesf8a.
NP 142.045 - Henrique Rebotada
N.° 142.879 - Henio Albuquer.
Cabo,
que Pestôa.
N.° 142.065 - Bento de Andrade
N.° 142 881 - Tokiharu Saild;
Filho.
N. 0 142.88 - Santo Spitale.
MARCAS DEFERIDAS
N.° 142.194 - Evonio de Campos
N.° 142.909 ar- João Faraoni. •
Barbosa.
N9 410.484.- Tennyson - classe:
N.° 143.002 - Dispetrol , A
44
- The American Tobacco Com.
Heliu; Mathew Indústria, Comércio e Representações.
• N.° 142.7.00
pany.

Expediente do Diretor da Divisão de Nona..
N.° 143 024 - Francisco Marla
Privilégio c* ie Invenção republicado por • N.° 142.48 - Antônio Ferid e
Palhof o,
ter saido com incorreç6es:
Sahid Bechera Abi-Nahed.
NP ,143 .033 - Holstein ts KePPert
Notificação
N.° 14.258 - Indústria Ronu Maschinenfabrik Phonix G.M.B.H.
Socieiude Anônima.
N.° 143.044 - Antônio Bernardo.
Rio 8 de janeiro de 1964
N,° 143,045 - Antônio Bernardo.
N.° 142.260 - Aristidas Epami
Uma vez decorrido o prazo de recurN.° 143.058 - Indústrie de Pise.
Ferreira e Aristides Roche.
so previsto pelo artigo 14 da Lei nú- nondes
NP 142.274 - Edgard Veiou) rico \Verde Ltda.
dezembro
de
1961
de
mero 4.048 de 29
N.° 143.321
Giuseppe Beriihr.
e mais dez dias - para eventuais' jun- Eif ler,
NP 141.693 - Pluviotécn ; c a Ltda.
tadas de recursos, e do mesmo não se • N.° 142.336 -- Eurico Laranjo Catendo valido nenhum interessado, ficam bral. (
- Arquivem se os processos.
•

notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expediçao dos respectivos' certificados dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do- artigõ
13-1 do Código da Propriedade Industrial.

1964 99

N.o 142.540 - Ricardo aFsane/lo Jr.

Ng 412.956 - EPN - classe: 2 E, I. Du Pont de Nemours And'
Csmpany,
N9 417.342 - Lisboa - classe: 6
-

Manoel Ambrosio Filho S. A.

9 417.344 - Sweden - classe: 6
- Manoel Ambrosio Filho S. A.
Ind. e Com.
N

426.044 - Recuper - classe:
41 - Recuper Recuperadora de Óleo
de Tortas Vegetais Ltda,
N9 42.050 - Oratorio - classe:
Diversos
50 - Gráfica Orabário Ltda,
N9 426.097 - Nosso Programa Quinto Curzio Albanese - no peclasse: 32
René Marinho Sierra.
dido de transferência no tiaras°
N9 426.098 - Antur - classe: 50
132.211. - Areuive-se,
- Antur Publicidade Ltda,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
No 426.120 - Manapla classe:
PESQUISAS
48 - Manufatura Nacional de Plám..
ticos S. A.

• N.° 342.548 - Donoiun Engineerinf oris, Ltd.
N. 0 1 42.566 - José Alfredo Natua.
Tertulieno Alves
N.° 142.567
Gomes.
N.° 142.568 - André Stamo.
Privilégio de Invenção
Notificagdo
N' .142.584 -. Balo sTambellini.
N9 427.166 - Dim-Dorn - classe:
N.°
142
585'Sakae
Hachiy,
N. 122.270 - Processo de alimentar
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1964 8 - Nestor Augusto Nascentes CoeN.°
14.1.653
Waldetárie,
Chagas,
lho Junior e Agostinho Marques.
a resistencia a chama de produtos comUrna vez decorrido o prazo de rebustíveis e de artigos preparados com N.° 142.704 - Armando Ruy
Fonseca Mendes Costa.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N9 428.463 - Paull-Poli
classe
OS mesmos
41 - Lanches Pauli Polt Ltda.
Requerente - Monsnto Chetnicil
N9 428.494 - Chemostrep - elas.
Company.

Exigências:
Indústria Químicas Mletro Cloro S.A.
(ELCLOR) - No pedido de averbação de contrato das patentes de núme.
nos.
N." 61.759 - 63.468 Privilégio
de Invenção - Cumpra a eXigéncia.
Diversos:
Zafody 9. Kvetna• Narodní Podnik - No pedido de apostila na pateade números 63.502 __ Privilégio de
invenção - Faça-se apostila.
....Arquivamentod a Processos....

LEI N.° .

4.121 - DE 27-8.1962

N9 428.805 - Fireball - classe:
8 - Standard Coll Products Co.

Dispõe s6bre a situação jurídica
da mulher casada. +

Inc.
No 429.428 - Nesvscreen - elas.
se: 24 - N ewscreen -Indüstria Gráfica Ltda,
N9 429.692 - Lomaq - classe:
6
- Limaq S. A, Lubrificantes e
Máquinas,

i*

Picam os processos arquiva4o1. por
ordem do Sr, Diretor da Dividir) de
privileg:o de invenção - republicado
por ter saído com incorreçõee

T.hinGs:
N.° 115.813 - Hedwig Klara Horn
N.° 116.419 - Hiroara Kuribare.
NP 141.695 - Pluviotécnica Ltda.
NP 141.713 - Adem Mut.
N 141.714 - Dern Bleu.
N. 141.719 - Produits Chiniques
.Pechiney Saint Gobain.
N. 0 141.731 - Jose', Rceruldo Orabowski.

DIVULGAÇÃO N. 877,

Ne 430.211 - O Vistalegreuse
classe: 32 - Alvaro Miguel Nunes,
N 9 430.275
Divotel - classe: 1

(39 Edição)

- Diversey Química Ltda.
N 9 430.276 - Divotel - classe: 46

Diversey Química Ltda,
N9 430.278 - Divoset
classe:
46 - Diversey Química Ltda.

Preço; Cr$ 40,00

.

N.° 141.743 -- Tomas Fuentes Ma.
tà9.
N.0 141.772 - Flávio Varallo Mn;
brogi,
N.° 141.804 - Mário Castaldelli.
N. 0 141.818 - Mário CastaIdelli.
1-i1.810 - Mário, Castaldelli,

se: 3 - Merck & Co, Inc.
N9 428.560 - PT - classe: 38 Pedro Terracuzo.
N9 428.663 - Copila
classe: 1
- Copila Comércio e Pintura Ltda.
- Na classe:- 1.

-

-

NI 430.279 - Divoset - classe:

1

Diversey Química Ltda.
N9 430.311 - Bosacor - classe:
4

Brasil Oiticica S. A,
No 430.314 - Bosaspray - ciassut
4 - Brasil Oiticica S. A.
N9 430.315 - Peve -.classe: 36

-A VENDA t
Seção de Vendas t Av, Rodrigues Alves, t

-

. Agénota 1: Ministério da Fazenda .

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
•nn••1,111..

Edgard José Oliveira,
N9 430.332 - Jornal A Prestimosa

- casse: 32 - Emulo Venturini.
No 430.442 - Emble mática classe: 11 - Panex 8, A. Indústria
e Coniércio. - Com exclusão Wienges e ferro comuns a cerv110.'
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•
N° 430.682 - Emblemática - N° 432.588 - São Benedito H N.° 433.746
Lesonit
Classe 49 - . Crecor Ind. e Comércio Limifiasse: 6 - Companhia Brasileira classe: 41 - Casa de Carnes São 1 - Clar Lechler
Sohn Ns:1'f
a. .
N ° 433.224 - Mofar, - Claase
de Velas Marchai.
Benedito Lida,
N.° 433.747 - Lesovit
Clas- 17 - Mofas Fábrica de Novidades e
N9 431.015 - Treilax - classe 21
N., 432.670 - Pal:et - classe: 26
Brasinca S. A. Inchãs`..ria Nacio- - Pereira Sobral Indústria de Ma- se 1 - Chr Lechler SimNachf. Aparelhos Ltda.
N.° 433.748 - Lesocote - Clasnal de Carrosserias de Aço -Ccn deira
•°434.183 - Magous
s
ï se1 - Chr . Lec hlerS o hn N ac hf
exclusão de alavancas de câmbio.
se 28 --. Magnos Máquinas e ProdiiN r232.785 - Revista de Educação;
e
Lesotal
Cassa tos
no N.° 433.749
Ir
N 9 431.033 - Protergente - elas- - classe: 32 -. Ar ''
I - Chia Lechler li Sohn Nachf.
rie: 46 - Orval Importadora Ltd,a, Teixeira.
434.184 - Magnus
CiasN. 0 433.750 - Leso/ux - Classe ; N.°
N 9 431.080 - Triad - classe: 8
N.° 432 893 - Holiday - Classe
20
Magnus
S.A.
Máquinas
e
.1
„,
Chr. Lechler
Sohn Nactd. ,
Triad Transformar Corporation. 41 - Holid ay Bar e,
s.
. Pr '
Ne 431.104 - Portugal Brasil - mitada.
N.° 433 754 - Revista Mineira
çlasse: 32 - João Paulo Veloso de
N.° 434.191 - Effervit g.
Carvalho. N.° 433.202 - Savico - Classe de Medicina - Classe 32 - Celso se 3 - Proveta Recordati Laborat6
50 - Representações Savic-o Limi- Siffert Publicidade Editôra.
rios S.A.
N 9 431..154 - Tempura - classe:
tada.
Clame
N.° 433.757 - Exalgin
N.° 434.199 - Musa 41 - Restaurante Tempura Ltda.
N.° 433.290 - Artes Brasileira 3 - Laboiatório Londrifarma S.A. 40 - Abram Pustilnic.
N 9 431.231 - Paha Viva - clas- Classe 31 - Artes Brasileira SoN. o 433..765 - Eudistaren se: 8 - Ossvaldo Gama do Nasci- ciedade Anônima Indústria e CConaérN.° 434.227 - Calmem, - Cisa
Classe 3 - J. R. Geigy S.A.
mento,
se 41 - La Urina Comercial e Incio.
N.° 433.766 - Detrovel - Clas- dustrial S.A.
N 9 431.233 - Elchrorne - classe:
N.° 433.326 - Codesin
se 3
J. R. Geigy S.A.
N.° 434,234 - Quinta do Nine
- Union Carbide Corporation.
N.° 433.859 - Girafa - Classe - Classe 42 - José Dias Baptista
N9 431.248 - Liberty - classe: 9 se 42 - Codesin Companhia Desti6 - IndKstrins Brasilairas Eletrome- Cassio Munia S. A. Importação ladora Internacional.
N. 0 434.254 - Dierlind - Cias
N.° 433.347 - SPC - Classe 3 I taliirgicas S.A.
e Comércio.
se 2 - Dierberger Agro Comercia'
- Produtos Citricas do Brasil S.A.
Ns a1.258 - Biblioteca de CultuN ° 433.903 - Santo ~leso - Limitada.
0 433.351 - SPC - Classe
ra Sociológica - classe: 32 - Za- 4§N.Fsodutos Citricos do Brasil Se- Casse 50 - GráficaS ento Anacleto
N.° 434 256 - Dierdrinal har Ed:tôreS.
Limitada.
Classe 2 -- Dierberger Agro-Comer.
ciedade Anónima.
N.° 433.939 - Aural - Classe ciai Ltda.
N' 431.2Õ0 - Biblioteca de CulClasse 50 - Aural S.A. Participações Co433.364 - Lumaq
tura Pedagó6lea - classe: ,32 - 7 N.
N.° 434.257 - Dierclor - Claa
- Lumaq S . A. Lubrificantes e merciais e Industriais.
Zahar Editóres.
se 2 - Dierberger Agro-Comercial
Máquinas.
N.° 316.960 - Garcia - Classe Limitada.
N 9 431.261 - Biblioteca de CulN. 0 433.379 - Permitil - Clas- 24 - Espreta Industrial Gateia Sortura Jurídica - classe: 32 N.° 434.264 - Pauta - Classe II
se 3 - White Laboratoires
ciedade Anônima.
har Editores".
N. 0 433.398 - Intercor - Clas- iN.° 315.961 - Garcia - Classe - Pauta Gravações e Preeagaria
N o 431.263 - Biblioteca de Cul. se 1 - S.A. Composições Interna23 - Emprésa Industrial Garcia So- Ltda. - Com exclusão de fitas graLura Histórica; - classe: 32 vadores.
tional do Brasil.
ciedade Anônima.
har Editóres.
N.° 433.468 - Kund - Classe
N.° 434.384 - Cacareco - ClasN. 0 434.007 - Kowarick - ClasN 9 431.296 - Ouro Fino - classe: 8 - Fábrica de Relógio "Oro" Sose 44 - Inducondor S.A. Indústria
se
31
Lanifício
F.
Kowarick
S.A.
26 - D. I. Silva.
ciedade Anônima.
N.° 434.022 - Sentinela -a Clas- e Comércio.
N'è 431.302 - Cheviot
classe:
N. 0 433.469 - Steinx - Classe
se
24 - Tocidos Vicente Soares SoN.° 434.385 - Chari - Classe
48 - Helio Fialho,
6 - Fábrica de Relógios "Oro" Scae
ciedade Anônima.
44 - Inducondor S.A. Indústria é
ciedade
Anônima.
N 9 431.303 - Danseuse
classe: 111
N. 0 434.023 - Senti-neta Claa• Comércio.
48 - Helio Fialho.
Saddloo - Classe
N.* 433.567
se 34 - Tecidos Vicente Soares SoN.° 434.386 - Jaguar - Classe
N 9 431.322 - Tubest - classe: 28 23 - S. A Cotonifício Gávea.
-.Tubest Indústria de Tubos Flexí44 - InducorxIor S.A. Indústria e
N.° 433.568 - Sudalan - Classe ciedade Anônima.
veis S. A.
36 -S A. Cotonificio Gávea.
N.° 434.035 - Ramilho - Clas- Comércio.
N ° 433 571 - Tomba Morro - se 41 - Produtos Alimentieios Relia
N9 431.323 - Tubest - classe:
N.° 434.423 - Jurubatuba
39 - Tubest Indústria de Tubos Classe 42 - Jose Chumbinho.
S. Anônima.
Classe 41 - Bar e Café Jurubatuba
1Fexiveis S. A.
N. 0 433 581 - Beca - Classe
N.° 434.039 -T oy-Toy Clas- Limitada.
N 9 431.383 - Santa Filomena - 16 - Construtora Beca Ltda.
Oen*
N. 434.428 - Ripava
ses
3 e 48 - Moacyr /vIedeiros de
classe: 5 - Santa Filomena Mer- N ° 433.627 - Lins* - Classe
1 - Ripasa S.A. Celulose e Papel
Miranda.
cantil e Industrial de Ferro Ltda.
- Na classe 1.
- Indústria Máquinas Lima S.A.
N.°4 34.243 Fogoloide CiesN 9 431.457 - Colorex - classe:
N. 0 433.632 - Turnucumac ClasN.° 434 429 - Guacyara
15 - Cia. Vidraria Santa Marina. Classe 16 - Tumucurnac Comércio % 16 - Condoroil Tintas S.A. - se 40 - Mobi/iria Guacyara Ltda.
exclusão de tintas massas de ponsar.
Ne 431.458 - Colorex
classe: de Materiais de Construção Ltda.
N.° 434.431 - Andere - Classe
N.° 434.467 - Tinguá
Clas14 - Cia. Vidraria Santa Marina.
41 - Panificadora Andese Ltda,
N e 433.692 - Peruca - Classe se 41 - Café Tinguá Ltda.
N 9 431.470 - Platifon - classe:
29 - Plastifon S. A. Plásticos e 48 - Socipça Sociedade Industrial
CiasTochamar
N.° 434.468
N.° 434.756 - Blazek - Classe
d *Plásticos Ltda.
Derivados.
te
41.
Comercial
•
Importadora
11 - Fábrica de Engrenagens BlaTocharnar Ltda.
N.° 433.702 - Platinense - tek Limitada.
N9 431.715 - Reci - classe: 8 Eletrotécnica Reci Ltda. - Com Classe 26 - Rodoviário Platinense
Clame
- Satinol
N.° 434.763
Eriver - Classe 1N.-0 434.475
exclusão de eletrolas, máquinan de Ltda. - Prorrogue-se o registro.
Indústrias
Qui-.
Rosana
S.A.
50
E
river S.A. Administrador*
lavar e ventiladores para refrigera- 38 - Indústria de Cartonagem VI(nicas.
N.° 433.703 - Vianna - Classe de Bens - Para impressos apenas.
ção de motor,
N.° 375.818 - Vari Bow Clas- micos - Para resinas e Matérias plésasna
Ltda. - Com exclusão de maN9 431.734 - Decton - classe: 36 ta-borrão.
se 6 - Mount Hope Machinery ticas apenas.
- Cluett Peabody & Co. Inc.
Company.
N.° 434.476 - " Satinol - Casar
N 9 431.775 - Pater - classe: 16
N.° 433 704 - Minaz - Classe
N.° 384.738 - Emblemática -- 46 - Resana S.A. Indústrias QUI- Soc. de Pavimentação e Terra- 32 - Gráfica e Edit6ra Mines Liplanagem Ltda. - Pater.
Classe 11 - Heli Coil Corporation. micas.
mitada.
N.° 408.217 - ABC - Classe
N.° 434.642 - Em-rubras - ClasN9 431.926 - Telespark - classe:
N.° 433.714 - Airmark- Classe
46 - Feigenson S. A. Indústria e 44 - British American Tobaco Com- 99 - ABCR ádio e Televisão S.A. se 6 - Esmabras Estampo* e MáComércio.
N ° 427.655 - Suplefix - Clas- quinas Brasileiras Ltda.
pany Limited.
se 3 - Laboratório Torres S.A.
14. 0 43a .661 - Europar
N 9 431.928 - Wilusington - clasN. 0 433.715 -. Airprint - Classe 8 - Fábrica de Relógios "Oro"
se: 28- Diversey Wilmington 5, A. se 44 - British American Tobbaco 3 - Pedro Breves fi Companhia.
Produtos Químicos.
N.° 423.671 - Optei - Classe Sociedade Anônima - Com exclusão
Company Limite&
N.
0 431.242 - Toscapil
Clas- de partes integrantes.
N.° 433.721 - VG - Classe 31
N9 431.939 - Vassourinha - elas.
N.° 434.667 - Seita - Classe 8
- Victor, Manufacturing 8 Gasket se 3 - Laboratoires Battu S.A.R.L.
se: 46 - Irmãos Peres Ltda.
N.° 432.712 - Kraftred - Clas- - Fábrica de Relógios "Oro" S.A.
N 9 432.034 - Herpani - classe: Company.
36 - Hermelinda Panini.
N.° 433.743 - Arigal
Cl.... se 39 - The General Tire & Rubber - Com eteusão de partes integranCompany.
tes.
23
Ciba
Societe
Anonyme.
N 9 432.140 - Anchos - classe 3
N.
0
433.744 - Lesodon - Clas- Alvaro Atahualpa Cardoso OjeN.°
433.080
Principal
ClasN.° 434.671 Gelomatic Linha
se
0w. Lechier to Soba NachL se 41 - José Giacoiaa
da.
Reta - Classe 8 - 'beca Indliatria
lvZ9 432.477 - Mandarim - classe: N.° 433.745 - Lesopon - ClasN. ° 433 . 215 -- Macem - Classe Brasileira de Embalagens S.A. -a
se 1 -Chr. Lechler 6 Sohn Nachf. toda.
31 - Tecelagem Parabyba 5. A.
Sara exclusividade de "linhal rata".
-

C.411111-
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N.° 433.408 - Saint Tropez Boutique - Classe 36 - W. Moreira
6 Cia. Ltda. Ltda. - Art. 117
n.° 4.
N. o 433.532 - Edifício Brigadeiro - Classe 33 - Construtora bravo
Horizonte Ltda. - Art. 117 n.° 4.
N. o 433.542 - Avipam Turismo'
- Classe 33 - Avipam Comércio
SÃ. - Art. 1117 n.° 11.
N. o 433.554 - Teatro Santa Rosa
- Classes 33 - 32 e 25 - Luiz
N. o 43.814 - Fidalga - Classe Leôncio Jubi - Art. 117n-.° 4,
22 - Fiação Progresso S.A.
N.° 433.594 -- Edifício Basiléia
N.° 434.824 - Erbema - Clas- =Classe 33 - Isaac Kupfer Arse 24 - Fiação e Tecelagem Erbema tigo 117 n.° 4.
Limitada.
N. o 433.773,-- Studio A -- ClasN. o 434.825 - Classe 31 - Fia- se 33 - Antônio Gonçalves da Silçáo e Tecelagem Erbema Ltda.
va - Art. 117 n.° 1.
N.° 434.826 - Erbema À - ClasN.° 433.858 - Papelaria Vila
se 36 - Fiação e Tecelageni Erbemi Isabel - Classes 17 e 38 - FrancisI imitada.
co Manoel Baptista - Art. 117 númeN. o 434.827 - Erbema - Clas- ro / .
se 22 - Fiação e Tecelagem ErbeN. o 433.963 - Ikebana - Clasma Ltda.
se 33 - Hirotoehi Seki - Artigo
N. o 434 829 - Gladiador - Clas- 117 n.° 4.
se 24 - Fiação e Tecelagem Erbetna
N ° 434.567 - Casa Louro Limitada,
Classes 33 e 36 - Casa Louro ,MoVerter
- Classe das e Calçados Ltda. - Art. • 117
N.° 4.34.837
0 .0 1.
32 - Edições Verter S.A.
N. o 434.773 - Iracy de Almeida
N.° 434.937 - Castelo do Rio Madeira - Classe 35 - Iracy de
- Classe 6 - Castelo do Rio S.A. Almeida Madeira - Art. 117 n.° 1
Eletro Magazin - Com exclusão de - Na classe 35.
correias de transmissão para máquiN. o 433.177 - Academia M2C0.•
nas e escadas rolante*.
nica de Altos Estudos - Classe 33
N.° 434.990 - - Pacaembu - - Adelino de Figueiredo Lima Classe 8 - Cinematográfica Paca- Art. 117 n.° 1.
•
•
•
embu Limitada.
N. o 434.341 - Importadora Catete - Classes 15 - 23 - 25 - 35
Sinal de propaganda deferido
-. 36 - 38 e 49 -R. C, MeneN. o 433.628 - Vale do Sol - zes - Art. 117 rt.° 1.
Classe 33 ,- Hubert Imóveis e AdN. o 434.368 - Edifício Coroado
ministração Ltda. - Art. 121.
- Classe 33 - 'Condomínio do Edifício Coroado - Art. 177,- n. o 4.
Nome comercial deferido
N. o 434.387 - La Farina TécniN. o 433.630 - Rublex g.A. In- ca Especializada - Classe 33 - La
Cia. Ltda. - Art. 117
, (Uniria Textil Importação e Comér- Farina
cio - Rublex S.A. Indúltria Ter- 001
til Impoleação e Coms5rCio - ArtiN ° 434.430 - Cemesp .Centro
go 109 n ° 2.
Municipalista do Estado de São PauN. o 434.009 - Aural S.A. Par- lo - Classe 33 - Antoina Boueri
ticipações Comerciais e Industriais - --- Art. 117 n. o 1 - Na 'classe 33.
Aural S.A. Participações Comerciais
N.° 434.461 - Casa Santa Tee Industriais.
rezinhe - Classe 36 - José Railo
N.° 434.740 - Sociedade Imobi- - Art. 117 n.° 1.
N.° 434.847 - Lojas das Doceiliária e Comercial "Condor" Ltda.
- Sociedade Imobiliária e Comercial ras - Classes 41 e 1 - Seguezio
"Condor" Ltda. - Art. 109 n.° 3. Barcellos Ei Cia, Ltda. - Art. 117
o 1 - Nas classes 41 • 1.
N. o 434.3110 -- Companhia Inter•
N
0 434.980 - Feira Nacional da
nacional de Epreendimentos e Adrainatação - Companhia Internacional Indústria de Calçados e Couros de Empreendimentos e Administração Classes 32 - 33 - 35 e 36 - Ivan
de Abreu Aureli e João Adolpho
- Art. 109 n.° 2.
Castro da Costa Pinto - Art. 117
Titulo de estabelscimento deferido n.° 1.
N o 426.927 - Casa dos BordaN o 434.989 - Feira da Indúsdos - Classes 12 - 22 e 24 Cia. Ltda. - Art. 117 tria Automobilística Nacional Mossa
Classes 7 - 21 - 32 -,. 33 - Ivan
• n. o 1.
de Abreu Aureli e João Adolpho
N.° 429.358 - Instituto de Be- Castro da Costa Pinto - Art. 117
leza Santa Bátbara - Classe 33 I.
Walkyria Dias Machado - Artigo n. o
117 n.° 4.
EXIGÊNCIAS
N.° 431.460 - Flamingo PubliciN. o 432.562 - Denta/ Duflex
dade - Classe 33 - Daiton PrezoS.A. - Cumpra 'a exigência.
to - Art. 117 n. o 1.
N.° 435.131 - Itagey ImobiliáN.° 432.692 - Cine Cacique Classe 33 - Nicolay - Arti- ria Agrícola e Pastoril Ltda. Cumpra a exigência.
go 117 n.° 4.
N.° 434.711 - Acama -- Classe
1 -.. Atlas Comercial Equipamentqa
• Materiais S.A.
Cafeleis - Cima
N 0 434.727
- Laboratório Farmacêutico Flomá
Limitada.
N. o 434.737 -Constarmo - Classe 4 - Comercial de Mármores Cotnarmo Ltda.
N.° 434.806 - Aurema - Classe
30 - Aureme Incorporação r e Administração de Imóveis Ltda.
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Moinhos Unida Brasil Mate' 8. A.
N.° 431.191 - Jorge Beektnan
- Transferência para seu nome da
Cumpra a exigkeia,.
instroa Tanque - número 209.871. N. o 434.527 - .Sortec Indústria Anote-se a transferência.
e Comercio S.A. - Cumpra a exiExigências
gência.
•
Indústria e Comércio de Fluidos; e
DIVERSOS
Lubrificantes Champ:on Ltda. - Na
transferência cio registro 121.64.5. N.° 433.313 - Produtos Quimi- Preste esclarecimentos.
cos Eldorado Ltda. - Aguarde-se.
Laboratório Emer
A. - Na
N.° 433.325 - Codesin Compa- averbação de contratoS.
da marca de
nhia Destiladora Internacional
número 165.434. Cumpra a exigência.
Aguarde-se.
The Marley Company - Na transN.° 433.562 - S.A. Cotonif;.c.io ferência, da marca 168.324. Preste
esclarecimentos.
Gávea - Aguarda:se. ,
Mead Johnson Endochimica IndúsN.° 433.609 - Paulo Boettcher tria Farmacêutica S.A . - No pe.
Ei Cia. Ltda. - Aguarde-se.
dido de averbação de contrato da
N. d 434.564 - Hiago Reis Leite marca 100.883. Cumpra a exigência.
Emprèsa de Aguas Minerais Passa
"A Fibreque" - Aguarde-se.
Três Lida. - Na transferência do
N.° 434.044 - . Lab. Clímax S.A. regiStr0203. 308. Cumpra a exi- Aguarde-se.
nidar.
Andrade
& Filhos Ltda. - Na
N. o 435.130 - Fábrica de Calça- ,ênc
transferência do registro 209.126. dos Marilandia Ltda. - Aguarde-se. Apresente
procuração.
-

N.° 430.879 - 430.880 430.881 - 430.884 - 430.886 - 430.888 - 430.893 - 430.898
- 430.900 - 430.902 - Alberto
Lundgren Tecidos S.A. - Atguardem-se.
N. o 434.570 - Socidro Sociedade'
dá Engenharia Elétrica e Hidráulica
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 434.911 - Mario Chiodi
Filho - Aguarde-ca.
.Expediente da Seção de Transferência e Licença
Transferência e alteração de nome
de Titular de Processos
Rio, 8 de janeiro de 1964
Renold Chains Limited -. pede
para ser anotada nas marcas - Renold, número 166.840. Renold,
mero 156.841 - As alterações do
nome da titular. Anotem-se as alterações de nome.
1Vierkel Frey - Indústria e Comércio Ltda. - pede para ser anotada
na marca MTF número 161.632, a
alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Casa Lourenço Comércio e Indústria S. A. -.Transferência para seu
nome do titulo - Casa Lourenço número 162.215. Anote-se a transferência.1
Enzesfeld Caro ív-lettalwerke A. G.
- Pede para ser anotada na marca
Oarobronze c .B. - número 165.258,
a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Mariotto Primo - Transferência para seu nome da marca Etran
- número 242.064. Anote-se a tran.s,
ferênca.
Enzesfe:d Caro MettalwerkeA . G.
'-•• Pede para ser anotada nasmarcas
Caro, número 246.969; Caro, numenúmero
ro 246.970; Carobronze
e do
246.971 - as alterações do nom
titular. - Anotem-se as alterações
de nome.
Nerces Mahseredjian & Cia. Transferência para seu nome da
marca Santo António, n9 268.787. Anote-se a transferência.
Purex corporatiou Ltda. - Transferência para seu nome da marca:
Bantran, número 284.330. - Andese a transferência.
Randax Indústria de Calçados Limitada - Transferência para seu
nome da marca: LeoparcLt - número
284.972. - Anote-se a tranaferência.

Tecelagem Enldânia S. A. - Na
alteração de nome do registro
225.957, Apresente procuração.
Al Albert Hanunond staton -Na
transferência do registro 227.663. -,
Cumpra a exigência.
Cia. Paulista de Lajes - No pedido de averbação de contrato do registro 256.748. Cumpra a exigência.
Indústrias Reunidas Vidrobrás Limitada - Na averbação de contrato
da marca n'" 257.988. - Cumpra a
exigência.
Prema Preservação de Madeiras S.
A. - Na averbação de contrato da
marca número 260.935. Cumpra a
exigência.
Chering A. G. - No pedido ¢e
prosseguimento da marca 270.993.
Ilamtenho a exigência.
Plin-Pain-Puin - Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda. Transferência do registro 272.856.
Cumpra a exigência.
Organização Palavra da Vida Na transferênciad o registro 273.297.
- Cumpra, a exigência.
Cia. Brasileira de Discos - Na
transferência' do registro 273.743. Cumpra a exigência. Quanto à marca 227.388. Aguarde-se.
Dou-Tex S. A. Indústria Textil
Na alteração do nome do registro
283.964. Cumpra a exigência.
S. L. Alves S. A. - Indústria e
Comércio - Na alteraçãod e nome
do Tèrmo 250.243, Cumpra a exigênc.ia.
Gráfica São Miguel Leda. - Na
alteração de nome do thrmo 384.478.
- Cumpra a exigência.
Tapeçaria Samaral Ltda. - Na
transferência do Termo 413.978. Cumpra a exigência.
Jacomino Antonio Momteaperto Na transferência do Têrmo 547.048,
- Cumpra a exigência.
Diversos
S. A. Philips do Brasil - No podido de averbação de contrato do
registro 250.900 e 250.897; An8te-se,
lnediante apostila, o contrato, ia
"Iverbado nos registros anteriores mbmeras18 8.106 e 188.102, respectivamente.
Dijoan Produtos de Beleza Ltda.
- Na transferência do registro ....
278.206. Arquive-se o pedido, por
salta de cumprimento da exigência.
Elevadores Otia S. A. - No pedido de averbação de contrato do re.
gistro '286.896. Anote-se, medianto
apostila, o contrato já averbado nd
registro anterior 159.900.

Transferência de nome de Titular

nRmo N. 114.161
-

de Zrocesto

De 2 2de outubro de 1959
RousselUclaf — Transferência
ara seu nome do tArmo 212.858
General Electric Co. — E. U. da
ara de invenção. Anote-se 11 América.
ransferência.
Privilégio de invenção para *AperExigência
feiçoamento em reator de ebulição».
1.°) Um elemento combustível nuPalhianha S. A. Inciaatria e Comércio de Bebidas em geral. No pe- clear para uso em reatores de ebulição
dido de averbação de contrato de refrigerados com moderadores de neunúmero 130.166. Pague a taxa de trons caracterizado por íer um conteúdo
averbacção.
de átomos físseis por unidade de comprimento substancialmente uniforme, o
conteúdode átomo físseis eu férteis por
Privilégio de invençã0
unidade de comprimento diminuindo com
a distancia ao longo do elemento comTERMO N.° 114.156
bustível na direção de circulação do
refrigerante. Total de pontos 5.
De 22 de outubro de 1959

p
t

Jansào de 1964

DIÁRIO OFICIAL " (Seção M)

102 Segunda-feira 13 -

_

La Telemecanique Electrique —
França.
Privilégio de invenção para (Dispositivo de aperto de chapas metálicaa
com junta estanque,interpostaa.
1.°) Dispositivo de aperto de duas
chapas metálicas entre si, mais especialmente de uma chapa-tampa sabre um
envoltório de chapa, com junta estanque
Interposta, do tipo no qual um parafuso,
montado sóbre a tampa dana aneira
imperdivel engata-se num roscamento
correspondente que é colidário do envoltório, sempre podendo deslocar-se
ligeiramente em relação a êste último,
o dito dispositivo de aperto compreendendo:
— uma pequena placa de base, fixaria
abbre uma face da borda do envoltório,
— uma porca flutuante,
— meios para prender, sempre deixando-lhe certa liberdade, a porca flutuante sôbre a pequena placa de base,
— um parafuso de retenção com foloa
e cabeça de guia, suscetivel de se aparafusar na porca flutuante,
— e uma arruela-cubeta de matéria
elástica, inserida num orifício praticado
pa tampa, a dita arruela-cubêta servindo
ao assunto à cabeça do parafuso de
retenção, e comportando meios para
assegurarem a imprensabilidade com o
parafuso de retenção de uma parte, e
kom a tampa de outra parte. Total de
pontos 10.

TERMO N. 114.178
• De 12 de nuúo de 1959
Damiano Quinsan — São Pau/o.
Modelo de utilidade para aSecador
para cacau e cereais em gerala.
1.*) Secador para cacau e cereais
em geral caracterizado por uma sarie
de tubos concentricos, metalicos e esmaltados, compreendendo um tubo cilíndrico
giratória envolvido por um transportador espiral, constituído de espiras ocas,
de configuração aproximadamente triangular espiras essas providas de uma
série de orificios e comunicante, da segunda espira paia cima, por orificios
para o interior do tubo cilíndrico. Total
de pontos 4.
TeRMO N.° 114.188
De 23 de outubro de 1959

Eurico Pautb Schroeder —
Grande do Sul.
• Privilégio de invenção para (Máquina
para fabricação de discos virgens para
gravação instantãnea».
1.1 Máquina para fabricação de discos virgens para gravação instactanea,
caracterizada por sed formada de urna
armação metálica móvel ,'em cantoneira,

IMPÓSTO DE SÉLO

com dois braços ligados por duas travessas uma na extremidade da armação
onde se articula e outra no centro, dita
armação tendo, na extremidade livre,
um eixo no qual podem ser colocado
núcleos de discos, dita armação possuir,
no ponto onde se articula com dois
mancais fixos, um eixo que atravessa
internamente os ditos mancais e está
acoplado a uma caixa de redução, e
esta, ligada um motor, dito eixo, com
movimento, ser ligado ao eixo dos discos através de uma correia" em V, mantida esticada pela ação de uru tensor
colocado a naÉ:i caminho do curso da
dita correia. Total de pontos 8.
'IRMO NP . 911.549
De 30 de dezembro de 1957

moer, acionado por um elx0 do ri4
Itor elétrico de liquidiflc.ador
méstico, carazte,rizado pelo tato

possuir dispositivos retensores
conduzidos pela sua base para uni
recipiente removível, bem com
pelo fato do accessério consistir de:
um alojamento, d eelementos de
moagem, relativamente giratórDo&
sustentados axialmente no interio,
do dito alojamento, dispositivos
alimentadores do material pare
moer e dispositivos conduzidos pe. ó
dito anojamento, para engatamen.
to com a base de apoio do recipiente do liquidificador para posicionar operativamente o dito Woja.mento, com os ditos elementos
de moagem, em alinhamento axial
com o eixo propulsor do motor.
Um total de 7 pontos.

Requerente — Chugal Selyaku
Kabushiki Kaisha — Japão,
Titulo — Processo para preparara novos sais de Metais Alcalinos e sais cl .emetais alcalino —
Terrosos da N1-Olucuronisida-N2Iso-Nitotinil-Flidrazina
gio de Invenção.
1.0 — Una processo para a Preparação de saisdemetalsalcalince
paração de sais do metais alcalinos ou alcalino-terrosos da NI-glucurinosida nicotinil-hideazina, caracterizado pela reação
de um sa lde metal alcalino ou
de metal acalino-terroso do ácido
glucurónico co ma hidra,zida do
ácido isonicotinico. Um total de
9 pontos.

'MIMO 100.948
Requerente — Standard Eletronic Corporation — Estados Unidos
da América.
Titulo — Aperfeiçoamentos em
ou relativos a um aparelho para
moer — Privilégio de Invenção.
1.0 — Aperfeiçoamentos em ou
relativog a um acessório para

'MIMO NP 101.593
De 10 de abril de 1953
Requerera -- Metalúrgica Prin
ceza Limitada — São Paulo.
Titulo — Nova disposição coas
trutiva em , torneira assiciada a 151
tf° e aqueqcfor para água. — Mo
délo de Utilidade.
1.0 — Nova disposição construti
va em torneira associada a filtro
e aquecedor para água, — tornei.
re essa dotada d pescço alongado
usual para conexão à réde de aguai
caracterizada pelo fato de que ta
pescoço, próximo ao corpo da torneira, prOpriamente dito, se apresenta com duas ramificações opostas, perpendiculares e no sentida
horizontal, estando os r eferidos
ramos, em seus topos, providos de
registros,- acionados por alavancas ou outro. dispositivo qualquer,
controlando tais registros passagens superiores existentes junto
à.s extremidades dos ramos e que,
respectivamente, correspondem ao
local de fixação de aquecedor elétrica e a suporte de vela filtrante.
dispostos em posição vertical, Uni
total de 2 pontas.

Fpn.orr11çÃO1

Ccomiclirlação balata& ~ai

a Durmo a' 45.121, de 12 *

leveratto de 1959. — Catedee
sà. • 6. de 19 de fevereiro de 199
hilicketro da liamiada.
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MARCAS DEPOSITADAS
4.5.1n111•Ii

Afiei da anandas cora o as" 110 do Código da Porpriadade Yriduatrial. Da data da publicação carnaças& a
meme praco dolà dam para o deembnaness do pedida. ~Me Geme prato poderio apresentar suas- oposições ao Departarnauto
~dl dá ~dada Mutilai aguam que ao julgarem pretudicados oorn a musa& do malsim munida
alumen. alvaiade ai vejantee in- condensadores, eixos quando parte de ml e outros artigos de Metal não incluiTérmo ti.° 610.374, de 304-1963
Minerva do Brasil Indústria de Oleai dustriais. aluatinio em pé aniffialiNCQ máquinas. embolas quando parte de dos em outras .classes: alicates, alfaia.
tubrificantes e Produtos Chiimicos Ltda. aati-tacrtistantes, aatt-oxidaatea. • ida- máquinas. engenho de serra, engenho ges, alavancas, arruelas, argolas, ai:,
corrosivos. auti-detonaatea, azotatas de cana, engrenageus quando parte de dravas, armações de metal, abridorea
Guanabara
igua acidulada para acumuladores máquinas, freios quando parte de má- de lata, arames lisos ou farpados, apas
água oxigenada para lias ;aduriria!' quinas, guinchos dt fricção, guinchos reinas, brocas. bigornas, baixelas, bana
amónia; banhos para galvanização. bera para caçambas de arresto, guinchos de dejas, bacias, baldes, bombonieres,
sódio. de potassio; cal virgem carake. transorte aéreo, geradores a gazolina,
, colhmez para pedreiros.' cadeado;
carbonatos, estahzadores, celulose, cita guindastes., limadores de cano .i.m.. correntes, cabide*, craves, cremonea
11' pez fotograficas, composições estimarei máquinas de imrizaipr, lubrificadorea chaves de aranmos, conexões para eus
iacéradio cloro, corrosivos. cromatoa quando arte de máquinas a vapor; canamentos, caixas de metal para porcorastes, areosotos; descorautes. dana- máquinas de lavar roupa, máquinas de tões, colunas, canos de metal, chaves
.Industria Brasileira
crustantcal dl:solventes; emulsões foto costura, máquinas de furar radial e de fenda, chave inglesa, cabeções, estria
gráficas. enxofre. éter, esmaltes, estes- horizontal, máquinas para o fabrico e boa canecas e copos, cachepots, cena
Classe
ratos; feria filmes seasibilizaates para acabamento de latas e outros recipien.' tro de mesa, coqueteiras, caixas cro
adução acidula para bateria*
fotografias, fixadores, fluidos para tas metálicos, máquinas borracheiras e acondicionaaaeato de alimentos, ca1de1:-.
(acumuladores)
trelos, formal, fosfateis industriais, fós- máquinas téxteis, máquinas de
tirar rões, caaarolas, chaleiras, conchas, casa
foro,' industriais, fluoretos, fuadantee
Termo n." 610.325. de 304-1963 - para solda; galvaaizadores, gelatina para cortiça, máquinas de limpar e afiar fa- caseiros, 'coadores, distin/ivos, dobraMinerva do Brasil Indastria de ,Oleos fotografias e pinturas, giz, glicerina: ki• cas, molas para máquinas, máquinas diças, enxadas, esferas, engates, esguia
Lubrificantes e Produtos Qui:alam; Ltda, dratoa, bldrosulfitos: magnésio, merca. frigorificas, máquinas de rotular, mar chos, enfeites de metal para automóvel.;
Guanabans
rio: nitratos, neutralizadores, altrocela. trios a vapor, moinhos e mós não-- espumadélras.lormões, %Ices, ferro paa
loa.: óxidos, oxidantea, óleos para pia. agrícolas, motores de combustão inter- ra cortar capim, ferrõlhos, facas, faLura. óleo de linhaça: produtca entoai na, elétricos e a gás, motores para bi- cões, fechaduras, ferro comum a cie.'
coa pare impresso, potassa industrial s:Mesas e motocicletas-, pentes quando vão, fruteiras, funis,- fôrmas para (16.
papéis esnuLsionávela. para a fotografia, parte de máquinas, penteadores de Ma- ces, frigideiras, ganchos e guarnições
papéis de turnesol. papéis hellográlicar reia rolos para estradas, serras mecâni- de metal, gralhas, garfos, ganchos pea
• hellocopista. películas seu-Oveis, pa- ca, serras ladrai:liras, garras de fita.' ra emendas de cerre.as, lanas, laminas.'
péis para fotografias e analisa de tab». o5rnos rarcanicos tõmos de revólver, • lâminas para barbear, lizoreiros, latas
ratório pigmento& potassa, pós auti- alenos automátioas, tbraos verticais.' de lixo, jarras, machadinhas, molas para
lima para e composição de datas, pie, turbinas-, - tubulações para caldeiras; portas, raattelos, marretas, matrizes,
paraçõea para fotografias, produtos para velas de ignição para motores, valva. marmitas, navalhas, navalhas para barbear, pilas, picões. pregos, picaretas,
niquelar, pratear e cronsar, moderam las e ventiladores • quando parte de
máquinas
porcas, parafusos, pratos, porta gelo,
para diluir tintas. prussiatora reativos,
poselras, 'porta pão,. porta gilas, porta
removedores, reveladores; sabão nauta
'Classe 7
Máquinas e utensílios para serem uni- frios. paliteirus. Panelas, rastelos,
Classe 1
adiados. soda cáustica. aoleceoes
danas, ralos para pias rebates, e regaSabat:Incuta e prearações quimicas -usa- tas de aso industrial, solventes, sulfa- dos exclusivamente na agricultura e, dores, raladores, serrak, serrotes, sacaihorticultura a saber: Arados, abridores
das nas indústrias, na fotografia e nas tos; datas em pó, liquidas, sólidas ou
ralhas, tesouras, talhadeiraz, turquesas,
análises químicas. Substâncias e prepa- pastosas para madeira, ferro, paredes. de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecâ- tenazes, travadeiras, telas de arame. tos'nicos
e
empilhadores
combinados
Construçõe s,
rações qui:nicas and-cor:ogivas e
couros. tecidos. arrancadores mecánieos par agricultu miras, trincos. tubos para encanamenlik
flaar
p
reasadlc selu
nti-oxidantes
, barcos
tnlose
ui;
Aigts emar
veeeiica
uhl:1,z1
, tal
nteos ra, batedeiras para cereais, bombas tos, trilhos para aortas de_ correr taindustria l, thiner. vernizes; tareio
para adubar, ceifadeiras, carpidehas, ças, travessas,, vasos, vasilhames e
Termo na 610.326. de 30-9-1963
Classe 4 verrumas
ceifados para aflora charruas para agriMinerva d oBrasil hadastria de Oleos
algo- cultura, cultivadores, debulhadores,
Lubrificantes e Produtos Químicos Ltda. &ao em fama, âmbar, asfalto, argila reClasse 21
Guanabara
frataria. areia para fundição a monazi- elestoCadores. desentegradores, esmaga Prelo (parte integrante do veiculo);
tica, asbestos azeviche, bauxita, barbas dores para a agricultura, escanificaclo- mecanismo para acoplamento de vet.
e. barbatanas de baleia, borracha bruta. res., ezichovadeiras, 'facas para máqui- calos ferroviários, orelhas de parada
breu; cola, cânhamo, Cana da ilidia, ra- nas agrícolas, leiradeiras, gadanhes, para aparelhagem de tração, amortecebelos ou cria animal, corantes animais, garros para azado, grades de discos dores de choques, paracroques, ~MI
vegetais ou minerais em bruto, cascas oudentes, máquinas, batedeiras para Ônibus, automóvel, anteparos, auto-ra.
para curtir, céra virgem, rendas, cinzas agricultura, maquinas insetifirgas, má- minhbes. alavancas, alavancas de cimacortiça. caolina rapina cera animal ou quinas vaporizadoras, máquinas de lato. alavancas de freios, breques, bar.
vegetal, chifres, conchas, coral; =mira mungir. máquinas niveiadoras mira, ras de freio, braçadeiras de mola, bm.
estopa, fibras, gomas e colas em bruto máquinas perfuradoras para a agricul- cilas, barcos, barros de tração, barrar+
gordaras, grafites e guaraná em bruto tura. inquinas da plantar, motochar- de direção, cabos de veiculos, carroce.
gonialaca, gata-perdia; hervas em bru- ruas, maquinas regadeiras, maquinas de rias, chassis. cã-russas. coroas, capota/15
to. iate, 18 em bruto, madreperola, fita roçar, de -semear para sulfatar de engates para veículos, engrenagens. ema.
Classes; 1, 2, 4, 6, 7, 21 c 47
csangariez, minérios, madeiras bru- tosquir, de triturar, de esfarelar terra, breagem, feixes de molas, hélicea, áso.,
lnsignia
tas, acabadas. semi-acabadas, aplaina- para irrigação, para matar formigas e las, motociclos, mancais de veiculo;
outros insetos para burrtfar e pulveriTermos as. 610.377 à 6E3.333, de das. • compensadas; maca óleos em zar desinfetantes, para adubar, para pedais, paralamas, porra laterais, pf›
bruto; paina, parafina, pasta de papel.
nhões, porta-rodas, parabrisas, pare>
30-9-1963
-madeira. de algodão ou lã. pedras. agitar e espalhar palha, para conher choques, pistões, rodas, reboques, tàraa
Minerva do Brasil Ineliistria de Óleos de
;Aos de animais, penas, penugens, pias- algodão, para colher cereais, máquinas
Lubrificante; e Produtos Quimicos Ltda. sava. pise, pólpa; raizes, raml, resinas; amassadoras par fias agrícolas de bores de freios, varetas de veiculo
bicicletas, motocica tas. retentores, aro"
Guanabara
sebo, serragem: talco. terra cota, turfa cortar árvores, para espalhar, para ca- para bicicletas. oraços para veiculai.
pinar, maquinas combinadas para x- crapas circulares para amuais, cafma
•
Clssae ta
Aquecedores de íqua de alisaaatimana ocar e cnitterar. de desbastar, para et- de veículos, desligadeiras fronteirae
afiar maquiam e moinhos para forra- para veículos, motociclo manai:lua
MINERVA p.i.:ria máquinas de eattar-frioe, bom- gens, máquinas tose:adoras, ordenado- para-lamas, varrias de controle do
bos .de ar para isneamStIcos. bombas
afogador e acelerador
Para gazolina, de incêndio e elétricas, rea mecanicos, raladores mecánicos, roClasse .17
betoneiras, hnxas elétricas burrinhos e lem compressora; para a agriéultura,
indústria Eriudleira
hustradorea de -ar, butim* quando par- ~ladeira& aameaderas aegaderas so- Para distinguir; Combustivels, lubrifite cle maquinas. caldeiras a vapor, car- cadores de Cerra, faladores de' gratrus., cantes substancias e produtos destinatraiam agrícolas, Irá/valas pare
dos i iluminação e ao aquecimento a
buradores, -tarimbo de lámo, camebos
Liame i
matronas agrícolas
saber: álcool motor, azeite para lamanaurveampe, acetona. lautos ~soa hidráulicos, cavadeiras p.l.m., coaparina, carvão mineral e vegetal. ceio
Clame 11
ornara naisnicos para o tratamento e traidores de tórno pias. c/numes:km
aninraçao dm fibras, tecidos, couros a ou mancais de anti-fricçao, coletores Para distinguir: Ferragens e ferramen- para iluminação, combusilvel, fluidos d#
t441.1109e; àgua Pir4, W001, labtliffltda, de dkiacooe e inotorem, compremos" tas de tealis a "Nada, cutelaria m gs- iluminação, gasolina, geléias -e gorda-

Soletro

tas de petróleo, graxas para lubrificatão, gás liquefeito, óleos para aquecihtento, óleo para descarbonização, %tudo ara freios, leoa lubrificantes e para
amortecedores, óleos para fabricação de
gás, óleo para iluminação, petróleo refinado, querozene, substâncias destina.
, das ao aquecimento e turfa
nano n.0 610.331, de 30.9-63
Editara Lar Feliz S. A.
Guanabara

PRORROGACãO.

oçowl •
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•
conservar e polir, barrilha, buchas para
limpar; cera para assoalhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de otassa, cera para lavanderia;
detergentes; extrato de anilr flanelas
preparadas para limpar metais e móveis,
féculas para tecidos, fós çoros; goma para lavasderia e lavadeira, graxas para
culçados, liquidos para tirar manchas e
branquear roupas; óleo para limpeza de
carros; pomadas para calçados, pasta
polir, preparados quimicos para tinturaria e lavanderia próprios para tirar
manchas de roupas, prepaados para lavar, pós de brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó, sabão comum,
saponáceos, sulfato de soda, silicato de
sódio, soda cáustica; tijolos de polir;
velas
Termo n.° 610. .337, de 30-9-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Classe 32
Livros impressos e folhetos
Termo n.° 610.335, de 30-9-63
Quimica Va ttney S. A.
Guanabara
s

BELEZO'l:
C.iasse 18
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almíscar, água
ae beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminho& água de
guina. água de rosas, .água de alfazemas amônia perfumada liquida, em p6.
to pedras, para banho. brilhantinas.
bandolinas, batons, eoscnéticos para o
cabelo, Pestanas. cílios e bigodes.
crayons,' cremes para a pele. carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantes. dissolventes,
essências. extratos, estolos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas
escôvas para dentes. cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo
pestanas. cillos e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
• para maquilagem, larica-perfumes, loções, líquidos dentifrícios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis.
& toucador. grampos para o cabelo.
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulaello. Permanente.
lixas para unhas. Pagu& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toocador.
pastas e ,•,6 para as unhas. oon-pona
para pó de arroz. paneis perfumados.
germinados, e com
de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embeleze.
mento da mins pon .pons. '06 de

JUANITO

•

Termos ns. 610.344 e 610.345, de
30-9-63 •
Química Valmey S. A.
Guanabara

Termo n.° 610.340, de 30-9-63
Química Valmey S. A.
Gun,ábara

VALMEY
Classe •te
Amido, alvejantes, anil; água de lavadeira, água sanitásia, cesa para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, fóstoros, lixivoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, praParados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos, panos para
polir e para 'limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na inn.
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões tal pó, em flocosr saponáecos, velas e velas a base de
estearina

•

Classe 4a
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir-e limpar madeiras vidros, meteis
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, rn flocos, esponjas de
limpeza
Termo n.° 610.338,' de 30-9-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Termo n.° 610.341, de 30.9-63
Química Valmey S. A.
Guanabara _

RAmAi HETE
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fosloros,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar, madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a . base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza

BIENAL
Classe' 48
Para distinguir artigos de toucador •
perturnarias - em geral: Ahniscat. agua
de beleza, água fadai. água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
guina, agua de rosas, água de . alfazemas. amônia perfumada líquida, em pó, em pedras, para banho, brilhantinas,
cremes para barbear. cremes Alentai,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
baadolinas. batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas:, dlios e . bigodes,
crayons, cremes • para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, era
lentilhas, em trociscos e em -pildas,
essências. extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de p6 de arroz, esmaltes para unhas,
escôvas para. dentes, cabelo, roupas.
. e unhas, fixadores para o cabelo,
cibos
pestanas, cibos e bigodes, fivelas para
o - cabelo; glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
Para maquilagem, lança-pertumes,
ções, iiquidos dentifrícios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em p6.
líquidos para ondulação, permánente,
lixas para unhas, laque; óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e p6 para as unhas. pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados. •
carminados, e com pó de arroz. pentes. pomadas perfumadas para o embelezamento da ciais. pom-pons. p6 de

Termo 11.9 610.342, de 30-9-63
Qiiimica Valmey S. A.
Guanabara

NOVELY
Liabse ao

Amido, alvejantes, anil, agua de lavadeira, água sanitásia, cesa para assoalhes, detergentes, esponjas de aço, fósforos. lixivoa, lixas, la de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais• e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponá.
caos, velas e velas a base de
estearina
Termo n.9 610.339, de 30-9-63
Química Valmey S. A.
Crun' ahara

TONTON
Lád sbe

Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
lixtvia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceoa,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Termo n.o 610.343, de 30-9.63

VANZOL
Liasse
Para distinguir: Artigos e preparações
para conservar, polir e limpeza em gerar, a saber: algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, " amido,
azul da Prussia e Ultramar para lavanderia, alvaiade, abrasavas Quando para

JAMAICA
Classe it
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sanitásia, casa para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos. lixivoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras.
vidros, metais e objetos, panos para
Polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões eia po. em flocos, *apont-

oe/o., velas e velas a base de
estearina

Alvejantes, amidos, anil, água dg lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para UM-.
Reza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e . velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Termos na, 610.346 e 610.347, de
' Quitnica Valiney S. A.
Guanabara
30 Q-63

ZAM0,1tA

Classe 4t,
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixívia, là de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de

Classe 48
Para distinguir: Artigos de touacior e
erfumarias em geral: Almiscar, ' água
de beleza, água- facial, água de lavanda água de colonia, arminhos, água de
quinas, gua sde rosas,, água de alfazemas, amonia afumada, liquida, era pó,
em, pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosma ia..as Para o
cabelo, pestanas,. cilios e bigodes crayons, creme para limptza da nele e
para base de pó de arroz cremes, píra
a pele, carmins, cheiros em pastillias,
em tabletes, em lentilhas, em torciscos
e em pílulas, cremes para barbear, , cremes dental, depilatories, desociorantse,
dissolventes, essencias, extratos, estofo para perfumes, esmaltes para unhas,
escovas para dentes, rabeio, roupas,

*UM

cinco§ e unhas, fixadroes para o tabelo,

arroz

Termo n.9 610.336, de 30,9-63
Química Valmey S. A.
G/art ./T-1n rui

arroz
Classe 46

MAVILOSE
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seestana, suba e bigodes, fivelas para
cabelo glicerina perfumada para uso
,
toucador, grampos para 0 cabelo,
'
geleia de palmito perfumada, lapis pa, te maquilagem, lança-perfumes. /ações,
liquido* , dentifrícios em pasta. em sa, '1 bao em asma e em eassir e em . pó,
, liquido& pata ondialagão permanente,
- limaa para unhem leque, óleos para o
íebelo, pastas e pos pare dentes, pie
fumes petroleoe para trao de toucador.
'
pastas e pós par ae unhas pon-pons
tiara p6 da arma, papila perfumados
atirminitos e oom pó de maus, pastem
adumado' are o etubelezamenda cutia, maces pó de arroz. puta&
fadas, porta-pó d earroz, portaes, rougea, cedas paia o cabelo,
fumado, para o limbo, sabões
perime aep mama, ema
, em brbes

para os olhos, embelezadores para os
canos, sombreador para os olhos; loçáo
embelezadoraa' desodorantes em fórma
liquida e de .creme; sais inhalantes saia
basho,, sabao para • banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
e envólucros contendo um sortimento
da preparado& de beleza necessários para tratamento especificas da pica e redpiepta. d* cauda (muge), p6
de arroz
taninos rã. 610.350 e 610.351, de
30-9-63
taimaiselattbiez 3. .A
a

1

FiklAS

Classe 48 •
Para distinguir: Creme para barbear,
ejaatsa, matdozmamail, agua da lava- sabao para barbear dentifridos, sabões
ira, agua sanitária, cera para soalhos, de toucador, pentes, esponjas para toadetergentes, esponja de aço, fósforos, cador, perfumes, coanséticos, águas de
xivia, lã de aço, pomadas para cal- colónia e de toucador, cremes de toucaçados, palha de aço, preparados para dor, loções, carmin (rouge), bastões
tont e limpar madeiras, vidros, metais para os labias (batons), pó para o ros* objeto., Panos para polir e para lim- to, tachei cie talco (tala sachet), pó de
Peza, panos de esmeril e material abra- talco, pó para banho, pó para empoar,
favo empregado na limpeza de metais e bases pare maquaage e bases para pó,
(abjetos sabões em geral e saponáceos; 'preparados para limpeza de pele em
atlas e velas a base de estearias, gama .liquida, de creme e de pó, tais
diabika am pó, m flocoa, mamas& de como creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de tecido,
limpeza
'
cremes para bases de maquilage, menu
Técnica' as. 610.348 e 610.349, de. para a pele, creme para as mãos, cre30-9-63
nte para os olhos, máscaras de creme
A
CitifosieValmey
rosa. adstringentes, refrescador para...a
manha**
pele, loção para a base de maquilage,
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
máscara. a preparados para tingir a
ANDA RILHO
pele, tais corno carmin (roupa) em farina de creme. maquilage (makeup). base, loçao para bronzear, cariam (roo..
Clame 46
"parfet", maquilage (makeup) para
Is/acaime*, amidos, anil. água de lavas ge)
a
perna;
para maquilage
deira, agua sanitária, cera para soalhos, (makeup)preparados
dos olhos, tais, como lápis
gentes, esponja aço, fósforos,
os. olhos, embelezadores para os
ria,
18 de aço,
de
pomadas para cal- para
•
sombreador para os olhos; laça
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros metais embelezadora; desodorantes em fórma'
liquida e de caeme; sais inhalantes, sais
• objetos panos para polir e para limsabão para banho, brillumanas,
peza, panos de esmeril e material abra- buba,
ara tratamento das unhas,
&ao empregado na limpeza de metais e epreparados
auvólucros
. contendo um sortimento
Objetos, sabões em geral e sapcaaceos,
preparados de beleza necessários pavelas e velas a baia de estearias, de
aabtan sai pa, m flocos, caçoulas de ra tratamento especificas da plee e recipientes de carreia (rouge), pó
limpeza
de arroz '•
Classe 48
Classe 46
Para distinguir: Creme para barbear,
•alaio para barbear, dentifrícios, sabões Alvejantes, amidos, anil, água de lavade toucador. pentes, esponjas para tou- deira, água sanitária, cera para soalhos,
cador. perfumes, cosméticos, águas de detergentes, esponja de aço, fósforo.,
'colônia e de toucador, cremes de touca- lixívia, lã de aço, pomadas para caldor. loções, aarrain (rouge), bastões saadog. PrOba de aço, preparados para
para os lábios (batons), pó para o ros- polir e limpar madeiras, vidros, metais
to, sachai de talco (tala sachet), *P6 de e objeto., panos para polir e para lim.talco, pó para banho, pó para empoar. peza, panos de esmeril e material abrabases para ,maquilage e bases para pó. sivo empregado na limpeza de metais e
preparados para limpeza de pele em objetos, sabões em geral e saponáceos,
aárma liquida, de creme a de pó, tais velas e velas a base de estearjas,
çamo creme ara limpeza, cremes lubri- sabões ern pó, na flocos, esponjas de
limpeza
ficantes, cremes amaciado:as de tecido,
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mana, cre- Vimos as. 610.352 e 610.353, de
30-9-63
me para os olhos, máscaras de creme
Química Valmey S. A.
rosa, adstringentes, refrescar para a
•
Guanabara
pele, loçáo para a base de maquilage,
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparasios para tingir a
- VIUVINHAS
pele, tais como canada (rouge) em Jóia
tua de creme, maquilage (makeup), baClasse 46
se, loção para bronzear, carnais (rou- Alvejantes, amidos, anil, agua de ovamal parfer. maquilage (maketsp) para deira, agua sonharia, cera para soalhos
a perna; preparados para •taaaullage detergentes, esponja de /aço, fósforos,
Irnalteup) doa olhos taia como lápis lixívia. lá da eco. moinada. para cal.

tir

çados, pala de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceosa
velas e velas a base de estearias,
sabiam em pó, rn floco., esponjas de
limpeza
Clame 43
Para distinguir artigos de toucadve e
perfumarias em 'geral: Almiscar, água
de beleza, frua fadai, água de lavanda,
água de colônia, arminhas, água de
quina, água de rotas, "água de alfazemas amônia perfumada liquida. em pó.
era pedras, para banho, brilhantinas,
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
bandolina', batons.- cosméticos para o
crayons, cremes para a peie, carmina
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trocistas e em pllulas,
cremes para barbear,' cremes dental,
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
creme para limpeza de pele, e para haat
de pó de arroz, esmaltes para unhat
nativas para dentes, cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cillos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, lca
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, ara elixir e em pó,
liquidas para ondulação, Permanente,
lixas para unhas, kcal& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes perfumes, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumada*.
carminados. e com pó de arroz. pentea.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pona pó de
arroz
Térmos as. 610.354 e 610.355, de
30-9-63
Quumica- Valmey S. A

Guanabara

SAiONla

' Classe 46
Alvejantes, amados, anil, agua u lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para Dm,
peza, panos de esmeril e material ab-asivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões era geral e saponaceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ni flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador, •
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colônia, arminhas, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amasia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. • cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
crayons. cremes para a pele. carmina,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolviritas,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para linhas.
escamas para dentes, cabelo, roupas,
calos e unhas, fixadores pare o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucadas. onanaos vara 'o tabelo,

para maquilagem lança-perfumes, 10•
03es, liquido. dentifricios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis(
sabão em creme, em elixir e am pf4
liquidas para ondulação, perna
lixas para unhas, laquê, óleos para
cabelo, pasta e pós para dentes, perfila
ma, petróleo para uso de touradas,
pastas e pó para as unhas, potapona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes
pomadas perfumadas para o em
mento da ciais, pon-pons, pó
alTOZ

Térmos na. 610.356 e 610.357, de
. 30-9-63
Química Valmey S. A
Guanabara
. NUA
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água ?te lava.
deira, agua sanitária, cera para soalho.%
detergentes, esponja de aço, fósforos,
llxivia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abraa
sivo empregado na limpeza de metais 4
objetos, sabões era geral e saponticeos,
velas e velas a base de estearia
sabões enl pó, m flocos, esponjas da
limpeza
Clame 43 .
Para distinguir; Sabonetes sólidos, lia
Tildas, pó, creme, blocos e bolas seMo em pasta e em barras. sabão
bastões para barba
Cremes Para fa
rosto e barba, pinturas em liquido, p0
ou concretas para colo:aça° dos labias
olhos a sobrancelha*. extratos. 3asaes„
pomadas fixadoras para bigode, cosais.
tico", brilhantinas tquldaa e concretas,
aguas de colonas e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tia.
taras para cabelo, dentando em pb,
liquido, concretos e em pasta, sabõee
dentifrícios, asseridas, talco pertumado„
águar para enaalesamenm da pele,
shampoo liquidi, pó ou conto. ~Icase vigores ama cabeia e pele, Sepis
atara* em aqualn. pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapas, palitas, liquido& e esmaltes para limpem
das unhas, águas de gama, !adieta para
perfumar quarto, em pastilhas, maletai
e em pó, prearados llqwdos. •ms pó t
pomadas pua evitar o suor, Juan'
perfumada, sais para banho
Têrzoos as. 610.358 e 610.359, 4e•
30-9-63
Química Valmey S. A..
Guanabara

/ap uo
Classe 46
Amam alvejantes, ima, áçam Ga lava,
deitas água sanitária. cera para asmas
/lios, detergentes, escalas de aço. fam,
!oro., lixaria, lixas, 11i de açu pausai
das.. piar calçado". -palha da aço, yr*
parados para polir e limpar endetra
vidros, tamis e Meios. panda para
lir e Para limptaa anos 'de t.
material; abnisivus emprega-la as lesa
pesa da 'metais 'e objetos, gabões 414
geral, sabões em pó, em flocos saporaldi
'caos; velas e -velas a base de

•
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Classe 43

•

•
Têrmos ns. 610.362 e 610.363,
30-9-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

/II)

.

•

• Janeiro de 1964

,

•

Para distinguir: Sabonetes sólidos, 111

uidos, pó, creme, blocos e bolas, sapasta e em barras, sabâo em
para barba -- cremes para o
•
i
rosto
e barba, pinturas em liquido, pó
iim concretas para coloração dos labios,
lhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosamticos, brilhantinas liquidas e concretas,
, aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz. comprimidos e em tabletes, tia' ;iras para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
entifricios, essencias, talco perfumado,
• águas para f' amla lesamenta da pele,
,a.v.ipoo licalida, pó ou coa:sato, tôni. lai:des em *.ilualu, pó ou concretos,
pomadas,. vernizes, tabletes. lapis, pastas, líquidos e esmaltes pasa • limpesa
aas uohas, águas de quina sachem para
. pastilhas, tabletes
Perfumar quarto, em
a im pó, prearados lapidas em pó e
pon. adas para , evitar a suar. vaselina
perfumada_ sais p ara sartho
p ão em
b astões

• timos na. 610.360 e 610.361, de
_
30-9-63s_ .
Química Valmey S.• A.
Guanabara

MAVIRO5g

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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NSPIRAÇÃO
Classe 46
Alvejantes, caudas, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para-soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões era geral e saponaaeos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ia flocos, esponjas de
limpeza
•
Classe 48
_a
Para.distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiacar. água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, _ arminhos, água de
quina, água de rosas, agua de alfazemas, atnorúa perfumada liquida, em pó,
em pedras„ para banho, brilhantinas,
bandolinas,, batons, cosia:éticos para o
cabeio, pestanas, afileis e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, mn tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme aara limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas -para dentes, cabeio, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, dllos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentilricios. em pasta. em
geléia de petróleo perfumada. lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, tugi& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para .as unhas. pon-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas par, o embelezamento da cutis, pon-pona, p6 de
•
arroz

Classe -rc,
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaágua sanitária, cera para soalhos,'
aetergentes, esponja 'de aço, fbstoros,
lixivia, lã de aço, pomadas para calédos, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
'e objetos, panos para polir e pura limPeza, panos de esmeril e material abraalvo empregado na limpeza de metais e
r bjetos, sabões em geral e saponáceos,
elas e velas a base de estearias,
a:aba:ias em p6, m flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em deral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água cie lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de• rosas, água de elfazeTérinos ns. ',310.364 e 610 . 365, de
suas, amônia perfumada líquida, em pó,
30-9-63
em pedras, para' banho, brilhantinas,
Química Valmey S. A.
bandolinas, batons, cosméticos para o
'
Guanabara
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
crayons, cremes 'para a pele, carmins,
Cheiros .em pastilhas, em tabletes. em • SANTA TSRRINHA
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Classe 46
essências, extratos, estojos de perfumes. Alvejantes, amidos, anil, água de lavacreme para limpeza da pele, e para base deira, água sanitária, cera para soalhem,
Cie pó de.arroz, esmaltes para tinhas, detergentes, esponja cia aço, fósforos,
escóvas para dentes, cabelo, ,soupas, balaria, lã de aço, pomadas para calcibos e unhas, fixadores para o cabelo. çados, palha de aço, preparados para
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para polir e limpar madeiras, vidros, metais
'o cabelo, glicerina perfumada para uso e objetos, panos para polir e para limcle toucador, grampos para o cabelo, peza, penos de esmeril e material abrapara maquilagem, lança-perfume s, lo- sivo empregado na limpeza de metais e
Sões, líquidos dentifrícios. em moa. em objetos, sabões em geral e saponáceoa,
geléia de petróleo perfumada, lápis, velas e velas a base de estearias,
sabão em creme, em elixir e em .p45,
flocos, esponjas de
líquidos para oOdulação, permanente. sabões em• p6, ai
limpeza
,
laquê;
óleos
para
o
lixas para unhas'
Classe 48
cabelo, pasta e pós para (Tentes, perfuRara
distinguir
artigo, de toucador e
mes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, ~apoias perfumarias em gerais: Ahniscar, água
Para pó de arroz, papéis perfumados. de beleza, água fadai, água de lavanda,
carminados, e com pó de arroz, pentes, água de colónia, arminhos, água de
pomadas perfumadas para .o embeleza- quina, água de rosas, água de 'alfazemento da cutis, pon-porm, Pó de mas. amônia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para 'banho, brilhantinas,
arrPz
•

bádolInas, batons, cosméticos para 'o
cabelo, pestana á
- , cibos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins.
cheiros etn pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em tfociscos e' em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
eatências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
•de pó de arroz, esmaltes para unhas
escôvas para dentes, cabeio, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagesn, lança-perfumes, loções, liquidos dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petrólá para uso de toucador
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com p6 de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, Pon-pons, pó de
• arroz
Temos ns. 610.366 e 610. '367, de
30-9-63 .
Química Valmey „S. A.
Guanabara

MON pop.

Termo n.° 610:368, de 30-9-63
(Prorrogação)
The Birmingham Small Areis Conspany
Limited
Inglaterra

S A
gi3
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Classe 6
Máquinas para talhar metais compreandando o seguinte: Máquinas de afiar,
máquinas de dobrar em arco, máquinas
de abrir dentes -para engrenagens, tornos automáticos de abrir roscas, tornos
para olhas em metal, tornos automátia
cos de fusos múltiplos, tornos de cabrestante, tornos para parafusos, máquinat
de conformar, máquinas de • aplainar,
máquinas de serrilhar e máquinas de
•
brocar
Terno n.° 610.370, de 1-10-63
"Prousaf" Produtos Manufaturados de

Ferro Ltda.
São Paulo

•
.

-PERUF-\•>.

Drasileira n

Classe 11
Ferragena. ferramentas de sada espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.,
mações para óculos, itgruelasa argolas,
aldravas, armações de metal, abridorea
cie latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, balai
zelas, bandejas, bacias, baldes. bomboalares, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremonei, chave*
de parafusos, conexões pare encane,
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fana
da, chave inglesa, cabeçOes, canecas,
copos, cachepots, centros à mesa, co,.
queteleiraa, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaroa
ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos ea.
faltes para arreios, estribos, esferas
para arreios, espuraadettas; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferroa
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co..
muni • Carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de.
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gata
foi, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insignias, limas, laminas, lia
coreiros, latas de lixo, jarras. machadinhas, molas para portas. molas para
venezianas, martelos, niarretas,
sei, navalhas; puas, pis, pregos, para.

Classe 46
-•
•
Alvejantes, amidos, anil, áálta de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados_para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponácems,
velas e' velas e base de esteadas,
sabões em pó., In flocos, esponjas de
limpeza
• Classe 48
Para distinguir artigos de , toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, de
quina, água de rosas, água . de elfaze,maz. amasia perfumada líquida, em pó,
em pedras. -para banho, brilbantinas,
bandolinas, batons, costnéttcos para o
cabelo, pestanas, Mlios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros eiaa pastllhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas, fusos, pictses. porta-gélo, voseiras portacremes para barbear, cremes dental, pão, porta-Jóias, paliteiro;, panelas; rol.
depilatórios, desodorantes, dissolventes, danas, ralos para pias, rebites regido.
essências. extratos, estojos de perfumes, rei, serviços de chá e café; serras, sercreme para limpeza da pele, e para base rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, taele pó- de arroz, esmaltes para unhas. lheres, talhadeiras, torquezes, tenazes:,
esávas para dentes, cabelo!' roupas. travadeiras, telas de arame, torneiras:
dlios e unhas, fixadores para o cabelo, trincos, tubos para encanamento;, trilhos
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para par aportas de correr, taças, tavessas,'
o• cabelo, glicerina perfumada para uso turibulos; vasos, vasilhames, Verrumas ,de toucador, grampos para o' cabelo,
de 1-10-63
pata maquilagem, lança-pertumes, lo- • Termo n. '
ções, liquidos dentifrícios, em pasta, rei Casa "Cacique" de Tintas e Vernizes
Ltda,
geléia de petróleo perfumada. lápis,
São Paulo
sabão em creme, em ellx1r
em `pó,
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabeio, pasta e pós para dentes, perfuCACIQ1X
mes, petróleo para uso de toucador.
BrQeileira
pastas e p6 para as unhas, pon-pons
Classe
1
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes. Para distinguir. Absorveuies, acetmia,
pomadas perfumadas para o embeleza- ácidos, acatamento e coloraçâo de
mento da catis. pon-pons, p6 de bras, tecidos, couros e celulose; água
arroz
rao, akool, albumina, aaiiinas, alispwpi

ãg

1
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alvaiade. alvejantes Industriai&
alo em pó. amonlaco, anti-incrastante&
anti-oxidautes, and-corrosivos, anti- detergentes. -azotatos, agua acidulada para
acumuladoNs, Agua oxigenada ara fias
Industriais, emala; banhos ara galvanização. benzina, benzo'. betumes, bicarbonato de sódio, de otássio; cal virgem,
carvões,. carbonatos, catalizadores, celaMie, chapas fotográficas, compoitiçõm
e:sentou* de lacéadioa, -cloro, corroaivos, cromatos. corantes, creosotos; -dei
corantes; desistem:tante& dissolventes;
emulara& fotográficas, enxofre, Ater. esmaltes, aittearatos; lana filmes seasibi...
lixados para fotografias, fixadores, lidos para freios, formol, f as tutos industriais. lluoretos. fundentes • para aolda:
galvaniza:dores. gelatina pata fotografias
• pintura, giz, glicerina; fildratoz,
imperrneabilizrattes, -ioduretos;
lacas; -massas para pintura. magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores, sti.
trocelulose; óxidos, oxidantes, óleo" para pintura, óleo de linhaça; produtos
qttliaicos para impressão, (gusa industrial, papeis emulsionáveis, para a fotografia, papeis de tarnesol, papeis bebográficos e reliocopista, películas asnalvela, papeis para fotografias e análises
de laboratórios, pigmentos, potassa, ,pós
asetalicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
removedores, reveladores: sabão neutro
saia, aalicilatos, secantes, seasibilizantea.
adietam& soda caustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; datas em pó, liquidas, solidas ou
pastosa para macieira, feiro. paredes,
contenções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, tidner; vernizes; zarcão
Termo a° f610.372, de 1 - 10-63
Coronado Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo
ti' Z211' 1'121431 1`8;
Classe 50
Impressos
Termo n.° 610.373, de 1 - 10- 63
Capil Comércio é Indústria de Produtos
Isolalntes Ltda.
São Paulo

Classe 16
Para &ai:igual Materiais para coastrações e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes. balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavt.
/tentação. calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes, caibras. caixrlhos,
lianas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque. erauL
são de base asfáltko, estacas,- esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas paro constru..
cões. lamelas de metal, ladrilhos. Iambrigo. luvas de junslo, lages lageocssmaterial isolante contra. frio e calor,
manilhas. massas para revestimentos de
parede., madeiras para construl,ões, mosaicos, produtos de base asfáltico, prodato. vara totrnar impermeabilizantes
h argamassas de eime..to e cal hiciráur
Pai. pedregulho, produtos betuminosos
hisperineat4 tzantes ti l ls ás ou sob outras fornias para revestimentos e outros
Siava nas coar:troças& persiaaas, placas

Para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e pare..
des, papel para forrar casas, massas
antl.euidos para uso nas construções,
parquete', portas, portões, pisos. soleira" para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
~ed. venezianas
• Termo a. 610.374," de 1-10 -63
H. Villela Martins Imóveis e Administrações Ltda.
São Paulo

B.VILLBLA;
MARTINS "1/4
linda Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.o 610.375, de 1-10-63
"Progresso" Comérco, Melhoramentos e
Administração Ltda. '
São Paulo

PROGRESSO

brasileira
Classe 2
'Adubos

1

Termo n.° 610.376, de 140-63
Wadih Francisco
São Paulo

‘.

PIRLJEII

Ind. brasileira
Classe 23
Algodão em peça, brecardos em peça,
balbutina em peça, cambraia de linho,
casimiras, crepe, cretone em peça, descanso de algodâo em peça, flanelas. fitas, /ranjas, fustão, gangas, gazes, gorgoráo, jersey, lã em peça, linho em
peça, mouseline, opala, organdi, paparoal, mala, sarja, sedas em çeça,
cetim, tecidos, (Tussor)

para baterias, coadores, copos. caneca',
colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos car ,u, chos.
coadores para chá, descanso para pra-,
tos, copos e copInhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, calcinhas, pasinhas cadinhos
de plásticos para . sorvetes. forminhas
de plástico para_ sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, em-'
balagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos, massas antiruidos, -formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensilios e
objetos, guarnições para •bolsas. garfos,
galerias para cortinas. jarros, laminados
plásticos, lancheiras, mantegueiras. malas, orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires. pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes arficiai,s, -porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis. porta-notas.,
porta-documentos, placas. rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material pilotico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos. Mearas, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para

" Janeiro de 1964 10i"):+—
Vemto n.° 610.382, de 1-10-63
Distribuidora de Produtos Allinitde
tidos e Bebidas Ltda.
São Paulo

Atlas

IktriCir

BraSsileirel
Classe 50
Impressos

Termo n.9 610.383, de 1.10-63
Anelio Mendes
Paraiba
• ,

Classe 42
Aguardente de canil

Termo n.o 510.384, de 1-10-61
Juvencio Faria de Freitas
São Paulo

DEPOSITO

ARMARINHOS
LIDER

L/nd. braelleire,
Classe 12
,.!;;;
Botões

s

Termo n.° 610.385, de 1-10-63
Posto de Serviço 2 Ltda.
São Paulo
'

,0
" 2 " curtumes, para marcineiros, para carpin¡ind.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
Classe 50
em pasta para afiar, Moer e desgastar,
Impressos
rebolos,
adesivos
para
tacos,
adesivos
Termo n.• 610.377, de 1-10-63
de
calçados
-Termo n.9 610,386, de 1-10-63
"Ural" — União de Ramas e Algodões
Fadem — Fabricação de Máquina.
Ltda,
real° n.° 610.379, de 1-10-63
Para Indústria Plástica Limitada
São Paulo
Dafasil Comércio e Representações
São Paulo
Ltda.
URAL
São Paulo
brasileira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidós para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos ()is cama e mesa:
algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroa.
,casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças, jersey. linho, nylon, paco-paco,
percalina, rani. rayon. seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e
tecidos de pano couro. veludos
Termo n.° 610.378, de 1-10-63
A. J. Cury
São Paulo
r

NERTEOR

Ind.

iirazilein

Brasileira,

DJWASIL
nd. brasil etrt
Classe 50
Impressos
Termo n.9 610.380, de 1-10-63
Empresa Limpadora Placyr Ltda..
Sãd Paulo

PLACYR

Ind. bra sil ai ri
Classe 50
. Impressos

?MEU
Ind. Brasileira'

Classe 6
Máquinas para fabricação de plásticos
Termo n.0 610.387, de 1-10-63
N. B. Tecidos e Artefatos Ltda.
São Paulo
14 *-13

•

Ind. brasileira

Classe 23
Tecidos Ui geral, tecidos para corifeu
ções em geral, para tapeçarias e par4
artigos de cam e mesa: algodão, alpsca, cánhamo, cetim. caroá. casimirett,
¡cravai linho, nylon. paco-paco, perca.,
tina, ratai, raion, seda natural, teckloa
plásticos tecidas impermeáveis e tecia
dos de pano couro e veludos i

Termo n.° 610. 381, de 1-10-63
Classe 28
Para distinguir: Artetatas de material Blotecona Blocos Técnicos de Cimento
610.388, de 1-10-63
Têrmo
Ltda.
plásticos e de nylon: Recip:entes fahri.
Fundição Lunar Ltda.
São Paulo
cados de -material plástico, revestimenSão Paulo
tos confee-lonados de substãnces animais e vegetais: Argolas.- açucareiros,
bLOPECOIIA
armações para óculos, bules, bandejas,
, In d. brasil eira
Ind. Braetlelxft - -bases para telefones, baldes. bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensillos, cruzetas,
Classe 5
Classe '50
caixas para acondicionatnente de dlAço em '• bruto, aço preparado, atii
ámpresioa
mentol, caixas de material plástdoo
• 'I doce, aço para tipos, aço fundido, rtsei

Aló8

-
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parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
I refinado; bronze, bronze em bruto ou
) parcialmente trabalhado, bronze de
} manganês. bronze em pó, bronze em
( barra, em fio, chumbo em bruto ou
's parcialmente praparado, cimento ate; tilico, cobalto, bruto ou- parcialmente
trabalhado. couratas, - estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
' bruto ou parcialmente trabalhado, tarro
am barra, ferro manganês, ferro velho,
'a 'gusa em bruto ou . parcialmente craba', lhado, gusa temperado, gusa -maleável,
' laminas de metal, lata em tôlaa, latão
em tôlha, latão em achapas, latLo em
srargalhões, liga - metálica, limaálas,
' magnésio, Manganês, metais não traba• lhados sati parcialmente trabalhado, metais em • massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
• •orrugado e zinco' liso em %lhas
• Térus.O/n'S:- 610.389, ,de . 1-10-63 a .
Braz'Art Reproduções Fotográficas Ltda.
São Paulo
A
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das rolantes, elevadores para passageiros e para carga, engates para carros,
eixos de direção, freios, fronteiras para
veiculas, guidão, locomotivas, lanchas,
motocicletas, molas, motociclos, motocargast moto fugões, manivelas, navios,
ônibus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedais, pantões, rodas para bicicletas, raios para veículos, raios para
bicicletas, reboques, radias/ores para veículos, rodas para veículos, selins, tricicies, tarantas para veiculas, vagões,
velocipedes, varetas de controle de afogador e acelerador, trolcis, troleibus, varaes de carros, toletes para remos
Termo n.9 610.392, de 1-10-63
Rio Branco Ltda..
São Paulo

• r.harutar i a

RIO BRANCO
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Têrmo n. o 610.393, de 1-10-63
1. A. Roupas Ltda.
São Paulo

rasileirk

Classe 26
Fotografias

A.

Ind. Brasileira--;

Tèrmo -a.° 610.390, de 1-1623
'
Confecções Nize Ltda,
São Paul

VIZE
.Ind. Brasileira
•

Classe 36
Para dátinguir: Artigos de vestOrios
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. basta
doures, bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chatas,
cachecols, calcados, chapéus, ciarsa,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras ,e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas, cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros: , sams
casacos, chinelos, dominós, echaraess:
Iertasias, fardas para aallrarese coleOlaia fraldas, galochas:a gro/atas, ama
ros logos de !ingeria jacpleas leques;
luvas, ligas, lenços. mantôa. meias
inalõs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas; penhoar. pulavas, palatinas.
peugas, pouches, polainas, pilatnas: pu.
ahos, perneiras. quanonoss regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Os...catara shorts. sungas. stolas. souslacks. tater, toucas, turbantes:
ternos, uniformes e vestidos -

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em' geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, • anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas-, chatas,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
'de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas; casacos. chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos de litigaria, jaquetas, leques,
luvas,. ligas, lenços, mantem, meias,
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulavas, pelerinas,
;cagas,' pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quironns, regalos,
robe de charubre, routacs nobretudos.
suspensórios, saldas de banl'a, sandálias
sareaters; shorts sungas, stolas, soutiens, siadas, taier, toucas, turbantes,
tornos, uniformes e vestidos
Termo p.° 610.391, de 1-10-63

999 Automóveis Ltda.
São Paulo

Termo n.s 610.395, de 1-10-63
Albarda° Pinto de Oliveira e Egna
, Silva Fonseca de Olival...São Paulo
iYtTO PINGO 15 'AGUA Classe 33
Sinal de propaganda
• Térrnos ris, 610.396 e 610.597,,de
1-10-63
Betuntat — Distribuição de Betumes
Ltda.
- São Paulo

BE'PUMA'T

Classe 4
Pare distinguir: Betumes e produtos betuminosos em bruto ou • parcialmente
Termo ri., 61-0.400, de 1.10-63
trabalhados
Mecânica Faiai — Indústria e Comércio
Classe 16
Ltda.
Para distinguir: Betumes e "produtos
São Paulo
betuminosos para uso nas construções
•
Urnas n.o 610.398, de 1=10-63-Betumas — Distribuição de Betumes
Ltda.
São Paulo

FAZZI

1140. BRASILEIRA

BETUMAT-DISTRIBUIÇA0.
DE BETUMES LTDA.

Classe 21,
Tanques e basculantes para veiculo

Nome comercial

Têtmo ai.° 610.401, de 1-10-63
Gráfica Vilnius Ltda.
São Paulo

Urra> n.° 610.399: dç 1-10-63
Intercom Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

INTERCOM
IND. BRASILEIRA

Tórmo n.° 610.391, de 1-10-63
V. S. Indústria e Carnércio de Auto

VILNIUS
• • Classe 50
Para a.stinguir: Impressos para uso
em: cheques, dunlicatas, envelópes, faturas, notas promissórias, apel de correspondência c recibos, impressos em

Peças Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira,
Classe 21.
rara distinguir: Veículos e suas partes
lstegrantes, aros para bicicletas, automoveis, ?iuto-caminhões, aviõas, amoriecedores, ,alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bir ..cletas, carrinhos de mão e 'carretas, camathões, caminhonetes, carros-ambulantes,
carros-tratores, carros-berços, carros,
tanques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, circulares para veículos, -cubos de vet.
'calos. carrinhos para Máquinas de escrever, corrediços para veículos, cubos
4a rodas, colmeias para radiadores de
'Velealos, desligadeiras, estribos. caca-

para máquinas de escrever, corrediços
para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores' para passageiros e para cargas, engates
;safa carros, eixos de direção, freios,
fronteiras para . veículos, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, molas, motocicletas, Motocargas, moto ,vagões,
manivelas, navios, ônibus, para-choque, para-lamas, para-brtsas, ' pedais,
pantões, aadas para bicicletas, raios
para bicicletas, reboques, radiadores para veículos, rodas para veiçulos, selins,
tricicles, tirantes para veículos, vagões,
velocípedes, varetas de contrôle do afogador e acelerador, tróleis, troleibus. va--raes de capas, troletes para carros

Janeiro oe 1964
-•,
•
balageas de material plástico para sor
vetes, estojos para objetos, espumas ci
nylon, esteiras, enfeites para autom4
vais, escoadores de pratos, massas antl
amidos; formas para doces, fitas isolas
tes, filmes virgens, fios de celulosa
fechas para bolsas, facas. guarniçõea.
guarnições para chupetas e mamadeiraa
guarnições para porta-blocos. guarni,
ções para liquidificadores e para bate
aleiras de frutas e legumes, guarniçõel
de material plástico para utenallios
objetos, guarnições para bolsas. garfoa
galerias para cortinas, jarros, laminado
plásticos, lancheiras, mantegueiras,
• s, orinóls, prendedores de roupas. pu.
xadores para móveis, pires, pratos, pall.
teiros, pás de cosinha, pedras pomes aa,
fidas. porta-pão. 'pulseiras para rei&
gios. protetores 'para docunientos, pa
xadores de água para • uso doméstico
porta-copos, porta-n,quels, porta-nota;
porta-documentos, placas, reldtes, rodinhas, recipientes. suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seria
gas, travessas, tipos de material piás,
tico, sacolas, sacos. saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, is
caras, colas a frio e colas não incluidas
em outrasa.c.lasses. para borracha para
curtumes, para marcineiros, pa-ra carpinteiro& para vidros, pasta adesiva para
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta , para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, ademvoi
•
de calçados

• Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: aros ara bicicletas,, automóveis, auto caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breque ara wiculos, bicicletas, carrinhos
de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões, carros, tratores, carros-berços, carros-tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carraceriasr, chassis, chapas circulares para
veiculas, cubos de yeiculosi carrinhos

Classe 28,
lutai:leias • e veiculas.
Para distinguir: Artefatos 4e mataria. cartazes, placas,
bilhetes impressos
plásticos e de nylon: Recipientes fabris
cados de material plástico. a-evestimenTêrmo n.'' 610.402, de 1-10-61
tos confeccionados de substâncias ant.
i mais e vegetais: Argolas. açucareiros, Comercial e Importadora Libra lLtda.
' •
São Paulo
armações para _óculos. bu.es, bandeias,
bases para telefones. baldes. bacias::
bolsas. caixas, carteiras, chupas rabos
.
LIBRA
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
'Ind. Brasileira:
caixas para acondicionamento de ali.
Classe 41
mentos, caixas de material plastiec
para .baterias, coadores, copax.' canecas, Comércio e importação de produtos alimentícios
colheres, conchas, cestas para pão cestinhas. capas para álbuns e para livros,
Temo n.' 610 . 403. de 1-10-63
cálices, cestos, castiçais para velas•
Mercearia Vara - Cruz Ltda .
caixas para guarda de obje tas ..artuchos,
São Paulo
coadores para chá. descanso para pratos, copos e copinhos de plaatico para
ITERA CRUZ
sorvetes. caixinhas de plástico pari sor.ihd.
Brasileira
vetes, colherinhas. pasinhas. garfinhos
de plásticos para sorvetes, forminhas
Classe 41
de plástico para sorvetes, discos de
Mercearia
mesa, estojos, estojos para óculos, em-

Segunda-feira 13
Teimo n.° 610.404, de 1-10-63
Produtos Químicos Mec Ltda.,
São Paulo
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sas alimenticias, •nariscos. manteiga, .
margarits.a. marnadada, macarrão, mas- S.
sa de tomate, mo? c melado, mate, massas pana -ming aus, molhos,„ moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, noMEC
zes; óleos comestivels, ostras, ovas:,
Biletra
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, paClasse 46
tês, e petit-ois• pastilhas, pizzas, pudins;
Artigos da classe
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
r: Termo n.° 610.405, de 1-10-63
'St npar — Sociedade de Engenharia e sanduiches, sajsichas, salme-s. sopas co..
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Pavimentação Rodoviária Ltda.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaSão Paulo
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de p almais e aves, torrões, toucl- S.
cinho; vinagre

116 1'

Janeiro de 1)64 10.9

Termo n.° 610.410, de 1-10-63
A. Imobiliária Paulista, Construtora
•e Cotnercial
São Paulo

Têrmo ri.° 610.415, de 1-10-61 •
Produtos Eletrônicos "Mana" Lbalk
•
•
São Paulo
MASA
polnd,

Brasileira'

duk

Cialae 8
Para distinguir: E,Iiminadores de bataria, dispositivos para controlar ou moClasse 33
dificar correntes elétricas, inclusive ala,
Titulo
ien.as retificadores de correntes altarTétano .n. , 610.411, de 1-10-63
nadas, amplificadores, monitores abaA. Imobiliária Paulista Construtora gi.eores de arco, carregadores de bae Comercial
teria automáticos, auto-regulador" boa,,
São Paulo
binas de reatanda, soidadorea de tio
Tê mios xis. 610.407 e 610 .408, de
sistemcia elétrica, fontes de corrente de
1-10-63
Valeria Filmes Leda
aquecimento por indução, controladoSão Paulo
res de sinal neon, transformadores,
fc.-pjf
eis ttrolacbres de alimeatadores vibras
cluXelmaJirídikicku a tórios, e reguladores de voltagem, te.
Classe 16
VALBRIA FILDM
CONSTRUTORA £-COMRARGIAL • boa de descarga de espaços elétricos,
liattra aisonguir: Materiais para construválvulas ou tubos para ' retificação, ts•
Mes e decorações: Argamassas. argila,
gulagem e estabilização, tubos ou válIndistria Brasileiza
, atrela. azulejos, batentes, balaustres. blovulas
a vacuo, tubos ou válvulas retic
tas
de
cimento,
blocos
para
pavimentas.
Nome comercial •
Uadoras.
valsadas, pilhas foto-elétria
_
o, calhas, cimento. cal, are, chapas
eu, artigos, acessórios • equipamento
' Classe 8
tantos, caibros, caixilhos, colunas,
Têrmo n.o 610.412, de 1-10-63
apas para coberturas caixas d'água, Para aistanguir: aparelhos para fins Eifel — Engenharia Industrial e Fa- fotográfico, a saber: equipamento
"foto-flash", inala:ave lampadas "fotobricação de Estruturas Leves Ledo,
Caixas para coberturas, caixas d'água, úteis, instrumentos científicos, aparelhos
ftlash*. e refletores para as mamata
baixas de descarga pra lixos, edifica. elétricos em geral, máquinas fotográSão
Paulo
1 tões premoldadas. estuque, emulsão de ficas e máquinas cinematográfiCas, filunidades fornecedoras de força para
"foto-flash" e meios para controlar
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- mes,' binóculos, filmes revelados, micro-,
turas metálicas para construções, lama- fones, óculos, pilhas sècas elétricas, tecorrente de "foto-flash", altimetros,
lescópios,' termômetros
. 1 tu de metal, ladrilhos, lambris. luvas
callbraddies de altirnetroa, precipitaClasse 32
de junção, lages, lageotaa material isodores de poeira, fontes de corrente
-I Vantes contra frio e calor, manilhas, suas- i Para distinguir: Jornais, revistas e pueletro-estática, osciloscópios de alta
as para revestimentos de paredes, ma- blicações em geral, albuns, programas
velocidade, sistemas de comunicação
Ind. Brasileira
deiras para construções, mosaicos, pro- radiofônicos, peças teatrais e cinematopro micro-ondas, dispositivos para medutos de base asfáltico, produtos para gráficas, a saber: albuns, Jamais. pudir unidade. maquinas testadoras de
tornar Impermeabillzantes as argainas- blicações em geral, programas radiofôfadiga ou cansaço operadas eletro-ma8
Classe
las de cimento e cal, hidráulica. pedra- nicos, programas televisionandos, peças
griéticamente, antenas de radio, Iamteatrais e cinematográficas, revistas
)sulho, produtos betuminosos. impermeaAparelhos de ar refrigerado e' acoadi- padas de painél de radio, transmissobilizantes, líquidos ou sob outras formas
ciodos, aparelhos fotográficos, acende- res de radio, receptores de radio, disTermo n.° 610.409, de 1-10-63
to ou gesso para tectos e paredes, papel
dores automáticos, aparelhos deterili- po-ativos receptores e transmissores de
A.
Imobiliária
Paulista
Construtora
S.
para revestimentos e outros usos nas
zadores, alto falantes e amplificadores rádio, radar, transmissores de teleivtti:
e
Comercial
tonstruções, persianas. placas para pade som, bebedouros de água refrigerareceptores de televisão, abai?os
São Paulo
arimentaçâo, peças ornamentais de cimendos, balcões frIgorIficos, balanças, bar- vos para vulcanização de pneumátipara forrar casas, massas anel-ruídos
beadores elétricos, condicionadores de cos. lampadas para televisão, e tamPara uso nas construções. parquetes,
ou automáticos de valtagem, exausto- padas elétricas, tubos ou válvulas a
portas, portões, pisos, soleiras para porres, extintores de incéndio,- estufas, fo- vacuo para radio e tubos ou válvulas
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tagões à lenha, à gás, elétricoi ou a
os tubos de ventilação, tanques de ciradio, pilhas foto életricas e Limquerozene, gravadores de som e de ima- para
mento, vigas, vigamentos, vitrôs
padas de televisão, tonógrafos elétrigens, isqueiros, irradiadores de frio ou cos, combinações radio-televis10-fon6J.nd•Brasileir-a
Tann° na, 610.406, de 1-10-63
calor, lavadoras de pratos e talheres
grafo
- Amor Pirozzelll
lavadoras de roupas, máquinas de laSão Paulo
var roupas, máquinas de secar e passar
Termo n.° 610.416, de 1-10-63
Ciasse 16
Para distinguir: Materiais para constru- roupas, microfones, refrigendores do- Distribuidora ((te Bebidas Ubatuba Ltda..
São Paulo
ções e decorações: Argamassas, argila, mésticos, comerciais e industriais resisst-NAPP)DI ALLA,C11~,,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- tências ' elétricas, resfriadores, relaYs
cos de cimento, blocos para pavimenta- (ralés), reguladores de voltagem, refriIn.d.Brasileira
ção. calhas, cimento, cal, cre, chapas geradores a compressão e absorção,
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, sorveteiras elétricas, transformadores de
..asse 41 chapas para coberturas caixas d'água, voltagem, termostatos, taandras • de
"tInUdi:52:24fs'ileira'
Alce c lio iras, aletria, alho, aspargos, caixas para coberturas, caixas d'água, compressão, ventiladores elétricos do*cucar, alimentos para animais, amido, caixas de descarga pra lixos, edificamésticos, comerciais e industrias
asmerkloitn, ameixas, amêndoas, araruta, ções pramoldadas, estuque, emulsão de
Classe , -2
arroz, atum, aveia, avelãs azeite, azei- base asfáltico, estacas, esquadrias, estru•rarrno n.° 610.413, de 1-10-63
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceiro.
tonas: banha, bacalhau, batatas, balas, turas metálicas para construções, lameProdntos Eletrôneos "Masa" Ltda.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervebiscoitos bombons, bolachas, baunilha; las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
jas. cidra, conhaque, extrato de malte
café em pó e em grão, camarão, canela de junção, lages, lageotas, material iso!ementado, fernet, genebra. gengibirra
em pau e em pó, caca i carne, chá, lantes contra frio e calor, manilhas, masgin, gingar, kirsch, kummel, licores,
P11.01,01'
caramelos. 'chocolates, confeitos, cravo, sas para revestimentos de paredes, mamarasquinhos, nectar, pipa:mine, poncitais, cominho, creme de 'cite, cremes deitas para construções ; mosaicos. proELETRONICOs
ches, rum, suco de frutas com álcool
aliam Ulcior crocrizt:. .. compotas, can.. dutos de base asfáltico, produtos paia
USA IEDA
vinhos, vodka e vilaulcY
gice coalhadas, castanha, cebola condi.. tornar impermeabilizantes as argatnas,
me n tos • para alimentos colo:antes, sas de cimento e cal, hidráulica, pedreNome camarata/
Tartno
n.• 610.417, de 1-10-63
cboariços, dendê, doces, doces de fru- gulho, produtos betuminosos. impermea?Frigorífico Granja Atavam Ltda
tas, es pinafre, essências alimentares, em- bilisantes, líquidos ou sob outras formas
Termo n, 610 . 414, de 1-10-63
São Paulo
padas. ervilhas, enxovás. oxtrato de te.- para revestimentos e outros usos nas Produtos Eletrônicos "Masa" Ltda.
mate. farinhas alimetrticias, favas, f4- construções, persianas. placas para paSão Paulo
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão: vimentação, peças ornamentais de cimenfigas. trios, frutas secas, ia:atirais e cria- to ou gesso para tectos e paredes, papel
panos
GRANJA A1&AR01balizadas: glicose, goma de mascar, gor. para forrar' casas, massas anti-ruidos
Ilrasi&folra
furas. grânulos, grão de biro, gelatina, para uso nas construções. parquetes,
MÁSA.
joIalsada, gelas, herva doce, Larva portas, portões, pisos, soleiras para pornate, hortaliças, lagostas. litinLas. leite. tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta:.ondensado, leite cm pó, ieginnes em cos tubos de ventilação, tanques de
Classe 8
Clasae 41
aoaserva, lentilhas, linguiça, louro; masmento, vigas, vigamentok ,v1tréa
Aves abolada'
— .

SENPAR

Ind Brasileira

H.jaaj

Ind.

:
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-• Mama n.° 610.419, de 1-1043
indústria Eletro-Metalúrgicas Enlatai
Ltda., São Paulo

4Indl•Treileira,
Classe 8
?amperímetros ,aparelhos medidores.
rparélhos de controle, aparelhos de asealuo, aparelhos de medir, aparelhos de
medir a velocidade, banquetes divisado.
rs. balanças, discos para cálculos. balanças automáticas e suas partes iategrantee, aparelhos de carga, aparelhos
rnatadores, calibradores, chaves elétra
tas cigarras 'elétricas. comutadores,
"COndensadores elétricos, clinametros, ele,
tio-dinametros, eletrómetros.
dás para a medição e prumo, interruptores, isoladores elétricos, lâmpadas.
magnetógralos, magnetómetros, máquinas de medição (elétricas),, maquinai
cortar frios, pães, queijos (eléariCa5), máquinas de cortar carne (elétrl' 'Cas), medidores elétricos,. micrómetros,
,pnastradores cscilógrafos. painés de
çantróle, pêndulos, pêsos de precisão.
plana/tetras, polimetros, poteaciómetros,
quaddrante de nível, aparelhos de ilaminar quadros numéricos. raladores giratórios, reguladores elétricos. ralais,
reostatos, sistema de sinalização, sincronizadores,-suportes de nível. tadmetroa, termostatos(, torradeiras (elétri,tas), válvulas elétricas, velas elétricas.
ventiladores voltàmetros e zinõmetros

Classe 6
Para distinguir:" Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear: serras mecanicas, motores elétricos, alternadorei, ferramentas e placas para to-nos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecanicas, máquinas amassadeiras, misturados
ras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos pára cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, polarizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrífugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores' automáticos de alta e h-lixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos 6
e máquinas limadoras, máquinas opera:
trizes, rotativas ou cortadoras para vaina: ferro, aço e bronze, maquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para Sabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos

Térino na 610.420, de 1-10,63
Empraza Litoral Cinemas Ltda.

São Paulo

.st

•

LON-DON—pulçb
Inds Brasi.leire

Classe 32
,Abnan aques, anuários. álbuns imprets•
aos, cartazes, catálogos, jornais nacio
nais e estrangeiros. publicações Impressas. revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, - peças teatrais e cinematográficas
• e revistas impressas
.
Têrmo n.° 610421, `" de 1-10-63
Cantina Duas Nações Ltda.
São Paulo

Têrmo n. 610.423, de 1-10-63
Empreza Litoral Cnemas Ltda.
a
São Paulo

PALACE—PARQUE
Ind.. Brasileira
Classe 32
Altnanaquex anuários, álbuns impregnais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Termo n. 610.424, de 1-10-63
Gaspar. Serrano 6 Cia, Ltda.
São Paulo

-Classe 41 a
Pratos rápidos 'variados, café. biscoito,

MaObt_C mf4 _1/".3~14 d"14 1"1

Wao

TUPI PAULISTA
, Tão Paulo

ClasseSubstancias e reparações quimicat
usadas na agrlaultura na horticulrurds
ga weterinária e' para fins sanitarion,
Termo n. .610.433, de 1-10-6i
a kaber: adubos, ácidos saaltáriona
a
Sebastião Nhola
águas desinfetantes e para fias rad.
Minas, Gera is
tariota apanha-moscas e . insetos (d)
!goma e pfapel. ou papelão).
1 bactericidas, baraticidas, carrapaticidaaj
M A-CRACALES
creosotalina. creosoto. &sodas
Indústria Bracil eira À crena',
sante, „desinfetantes, defumadores, er;..
terminadares de pragas e hervas dana,
alas, esterilizantes, embrocações park
Classe 42
animais, enxertos, farinhas de osso
Vinhos ,
fertilizantes, fosfato*, Sormicidas,
ganias, fungicidas, glicose para fixai
Termo n. 610.434, de 1-10-63
Creo — Asfalto Produtos Químicos Veterinários, guano. herbicidas, inseticts
das; insetifugos, larvicidas, microbiciLtda.
das, medicamentos para animais, aves
São Paulo
e peixes, óleos desinfetantes e veter10
• nários, petróleos sanitários e desinfã.
tantas, papel fumegatório, pós asseada
das. paraticidas, fungicidas e dentais..
rnclaetrin Branileird n • tasitea, preparações e produtos tasetlgermicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
Classe 1
veterinários, sabões veterináríco e dia
Soda cáustica
sinfetantes, sais para fins agrícola,
Termo a. 610.435, de 1-10-63
batatadas, sanitários e veterinário*,
Café do Ponto Indústria e Comércio sulfatos, superfosfatos, vacinas pare
Ltda.
aves e animais,. venenos contra inseeo.4
São Paulo
animais e aervas dadinhas
Classe 4

PONTUAL'
Classes: 8, 33 e 50
Titulo
Teimo n. 610.425, de 1-10-63
Gaspar, Serrano 6 Cia. Ltda.
•
São-Paulo

OSZALDO
I„Sao Paulo'.

3, 33 e

•

Titule

5Ci

!na/Estria Brasileira

Classes: 8, 33 e 50
Titulo
Qesizzalút

A JOTA DO LAR

JÓIA DO LAR'

.aÇf2S4tii

caramelos, chacotas...a confeitos. ,cravci
sa de tomate, mel e melado, mate, masi'
t margarina, marmelada, macarrão, ma,d,
cereais, cominho, creme de leite. cremei
at amancioa. cromaas, compotas, can;
A.JOIA DO LAR1
gica, coalhadas, castanha, cebola condi'
mentos para alimentas. colorauteti
DaACBNA
chouriços, dendê, doces, doces de' fruà
i Sao Paulo atas, espinafre, essências alimentares, esn'a
mate, farinhas alimentícias, favas. Ha
s
Classes: 8, 33 e SO
aulas, flocos, farelo, fermentos, 1arlikt4
Titulo
figos, frios, frutas sècas, naturais e afia
Têniso n. 610.427, de 1-10-63
talizadas; glicose, goma de mascar, gorr
Gaspar, Serrano 6 Cia. Ltda. • duras, granulas, grão de bico, gelatinas
São Paulo
goiabada, geléias, herva doce, hervi
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite;
condensado, leite em pó, !emanes eal
A JOIA DO LAR
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mala
ADAMANTINA —
sas para mingaus, molhos, moluscoi,
Sao Paulo.
mostrda, mortadela; nós moscada, na.s.
zes; óleos comestíveis, ostras.. oval
Classes: 8, 33 e 50
pães, paios, pralinés, pimenta pós par
Título
picklea peixes, presuntos, pa;
Lês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins
Termo a. 610.428, de 1-10-63
Gaspar, Serrano 6 Cia. Ltda. • queijos, rações balanceadas para ad'A
mais, requeijões, sal, sagu, sardinha
São Paulo
sanduic.hes, salsichas, salmen sopas ena
latadas, sorvetes, aucos de tomate e cfn
IA DO LAIt _
frutas: torradas, tapioca, tânmaas, talhai
LIA
rins, tremoços, tortas, tortas para alia
Paulo
mento de animais e aves, torrões, touda
calho: vinagre
•
Classes.: 8, 33 e 50
Termos ns..610.436 e 610.437, de
Tituld
1,10-63
Têrmo n. 610.429, de 1-10-63
Companhia Mogiana de Óleos Vegetaia
São Paula
Gaspar, Serrano 6 Cia. Ltda.
",j1,
JÓIA DO LAR'
, EL M O.
Têrtuo n. 610.426, de- 1-10-63
Gaspar, Serrano
Cia: Ltda.
São Paulo

guiça, leite língua presunto paio, queijo,
"Têrmo nal 640.418, de 1-10-63
Admialatradora e Comercial "Finam" salsichas, frutas para fins alimentares.
salames, sanduiches, inclulive pizzas e
Ltda.
massas alimentícias preparadas
São Pauk
Tênno n.° 610.422, de - 1-10-63 aa
Alfonso Rojo Martinez
Paulo
-

Classe SO
Administração de bens móveis ou. %móWis de terceiros, paaticipação em sociedades ou negócios comerciais, industriais e imobiliários, administração ou
fiscalização de construções de imóveis,
:apresentações, passagens a turista>
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Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açucar, alimentos para animais, amido,
sai alimentícias, mariscos, manteigaÁ
amendoim, ameixas, amètabas, ararutad
arroz, atum, Avela, avelãs, azeite, azeinas; banha, bacalhau, batatas, balas.
Mamados bombons, bolachas, baunilha:
café em p6 e em grão. camarão, canela
em pau e em p6, sacais, carnes, chá,

Para distinguir: Óleos vegetais em betu,
to ou parcialmente preparados
Ténno n. 610.438, de 1-10-63
S. A. Industrial e importadora
Diamantina
São Paulo
'

MADREPLEk
Indústria Brasileira'
Classe 12
Para distinguir: Botões' em gerd
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n. 610.439, de 1.10-63
Gonçalves
São Paulo

nTOPAli
Indastria Brasileita

'Urino ti: 610.446, de 1-10-63
Servollts — Mecânica Ltd• São Paulo

S e tv

classe 2
•
Nrot distinguir: Pedra desinfetantes para
Classe 16
ht usada no interior de automóveis.
Para distinguir: Materiais para çonstru_ veículos
ções e decorações: Argamassas, argila,
Termo n. 610.440, de )40.63
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo• Angelo Milani S. A. Indústria e
cos de cimento, bloco para pavimentaComércio
ção, calhas, cimento, cal,,, cre, chapas
Rio Grande do Sul
isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
para coberturas caixas d'água,
TRAIICIONAL DESDE 1935_ chapas
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações presnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasses: I, 41, 42 e 43
turas metálicas para construções, lamePrase de propaganda
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isoTermo n.. 610.441, de ,1-10.63
lantes-contra frio e calor, manilhas, masRoberto José de Barros Macedo
sas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasAUTO PEÇAS COMERCIO
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreE INDISTRIA
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimenclasse 32
to ou gesso para tectos t e paredes, papel
rara distinguir: Jornais è revistas
para forrar casas, massas anti.ruiclOs
Termo si. 610.443, de 1-10.63
para , uso nas construções, parqueies,
§, E. C. — Dínamo EspoP4portas, portões, pisos, soleiras para porGuanabara tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrós

lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em bilha, latão em checas, latão est
vergalhões, liga metálica, lircalhaa,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,

metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes para
fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas operatrizes, motores e suas
partes, peças para automóveis • não inalternadores, máquinas amassadeiras,
cluidas em outras classes: Alavancas,
máquinas amassadeiras de barro e concreto, máquinas de akrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas, máquinas para arqueação de embalagenia
anéis de esferas para rolamentos, anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranco
dos motores, autolubrifiçadores, anéis
obturadores, aparelhos para mistura de
combustíveis de motores e explosão,
anéis de segmentos, bielas, bombas de
a rcomprimido, bombas lubrificantes,
bombas de circulação, bombas de combustiveis para motores, bombas para
óleo, burrinhos. bombas "de água e gasolina para automóveis, blocos de motores, bombas hidráulicas, bombas cemtrifugas, rotativas, de deslocamentos e
a pistão, blocos centrifugadures. Industriais para liquidos e pas, desnatadeiras, hernogenizadores, máquinas bruni.,

doras, caldeiras, compressores, cilindros,
câmbios, cabeçotes máquittias adaptadas na construção e "conservação de
estrada, máquinas de costura, máquinas
centrifugas, máquinas para clarear, da.
rificar, refinar, misturar e purificar
fluidos e pós máquinas compressoras.
máquinas classiSicadoras, máquinas catadoras, máquinas de centrar, máquinas
Termo n. 610.447, de 1-10-63
Coau•••••• Cia. Nacional de ImportP4o para coitar, corburadores, caries de embreagem, carter de motor, cubos de
e Exportação
•
São Paulo
• placas de embreagem. caixas de !abri-

C ON I.MEX
CIA. NACIONAL
DE ,IMPORTAÇA0
E EXPORTAÇA0
Classe 33
Titulo
Termo n. 610.444, de 1-10-63
Laboratório Sintético Ltda.
São Paulo

.

some comercial

Têtmos na. 610.448 a 610.451. de
1-10-63
¡Continex Cia. Nacional de laa---tação
e Exportação
São Paulo

ficação, diferencial, distribuidoras de
gasolina, dispositivos de arranaue,
quinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoms„ espuritadelriu, embreagens, engraxadores, centrífugos, máquinas . ensacadoras, elevadoganhos de cana, espremedeiras para
ias, esmeris exaustores para forjas, esmanteiga, engrenagens. engrenagens
para mancais, engrenagens para creram.
'leira, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmissão, direção,
elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
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nas de mesa, placa para tornos. polua,
redutores. rolamentos. silenciosos. ocamentos de pistão, serras mecanIcas, auras hidráulicas. Ser ras de fita, máqui-

na secadoras, máquinas para serra, maquinas salgadeiras para manteiga, testes, turbinas, caseadeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, máquinas para
Indústria de tecidos, tesouras rotativas.
máquinas para soldar, tõrnos mecânicos,
tantos de revólver, máquinas urdideiras, luchas de válvulas, válvulas de
pressão, pistões de Motores pinhões,
motores. vibraquitá, vens de ignição
para motores, ventoinhas, náquinaa
ventiladoras e ventiladorts,como parta
de máquinas
Classe ll
Ferragens, ferramentas _de dada espécie,
cutelaria em geral e outros artigos da
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.
mações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas. arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, bal.
xelas, bandejas, bacias, baleies, bomboateres, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreira, correntes, cabides, . chaves, cremones, chaves
de parafusos. conexões para encana..
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglêsa, cabeções, canecas,
copos, cacbepots, centros de mesa, co,.
queteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirbea, caçara.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
eaxadbes. esferas, engates, esguichos ca.
leites para arreios, estribos, esferas
pira arreios, es p umadetriss; torn2504
foices, ferro para cortar cupim, ferrolhos, faças, facões, fechaduras, ferro co...

muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios . para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para

carruagens: insígnias, limas, laminas, ti..
coreiros, latas de lixo, lemas, machadt.,
alias, molas para portas, molas para

venezianas, martelos, marretas, matri.
zea, navalhas; puas, pás, pregos. parafusos, picões, porta-gêlo, poseirmarortapão, porta-j6las, paliteiros, çanelas: roi-

danas, ralos para pias, rebites, regado.,
rei, serviços de chá e café; serras, serrotes, suchas, sacarrolhas, tosouras, talheres, talhadeíraa, torquesas, tenazes.
travadeiras, telas de 'arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilho.
par aportas det orrar, taças, tal:essas,
turíbulos; vasos, vasrlhanscs, ~inuma
Ouse 11
Para distinguir: Veículos e suas parta
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis,. auto-caminlebes, av iões, amar.
tecedoras, alavancas de cambio, barcos
bregyes, braços ara veiculou, blai,z111.
ias, carrinhos de 'mão e carretas, canil.
nhonetes, carros ambulantes, caus.inhõen,
carros, tratores carros-berços, Sarros.

para caminhão, fremis, máquinas, para
furar, geradores, guinchos de rosca
PRORROGAÇÃO
sem fim, guinchos de segurança, guiriciroa de transporte aéreo, gazeificadores
de líquidos combustivels, gerador.* de
3 TEGOZIDZ
eletricidade, juntas universais para coe<lutos digua de motores e maquiam,
s...karalório Sintético Limitada
frio e a emente para aço e outros
meada, lançadeiras, maquinas Si lavar tanques, carros-irrigadores, cataoà, car. São Paulo
aiNDUSTRiA 1111A341111A
roupa e pratos, máquinas batedeiras, roças, carroceries, &atuis, cimas aki.
mancais para brocas.. motores elétricos. Guiares para veiados, eUbos de veículo
Classe 3
máquinas °panarizes, máquinas mista- carrinhos para nulmainas de esairevea,
Uni produto farmacêutico
Ciasse 3
radoras de barro e da concreto, má- corrediços, para veicular, direção, deagTermo n. 610.445, de 1-10-63
Aço em bruto, aço preparado, aço quinas borracheiras e deitais, atiggit- gadeiraa, marairom assadas rokiatas, eleLaboratório Sintético Lida
doce, aço para tipos, aço fundido, aço nas frigorificas, moinha*: para cereais, vadores para peemegmeos e para carqii
São Paulo
parcialmente trabalhado, aço palio, aço máquinas para malharia, Emadeiram ma- engatei para meros, tinos de dileção,
refinado, bronze, bronze em bruto ou quinas para movimento de turra, má- %ice, femeeira, para vetoulos. getier.Ss,
$1101tROGAÇÃO
parcialmente trabalhado, bronze de quinas 'de rotular, martelos • vapor, locomotivas, icknekas, motooleim.
manganês, bronze em p6, bronze em motores de combustão, %arma, ~riem atotoehoWas, mooeeenm, mato feasettse,'
barra, em fio, chumbo em bruto ou e a gás, motores para bicicletas e mo- manivelas,' navhoa, paan-eleocoese
1AUL ADINIlt
parcialmente preparado, cimento ate- tocicletas, multiplicadores. molas para para-lamas, pasa-teisas, pedais. ;cuia.
I tálico, cobalto, bruto ou parcialmente . máquinas, molas para válvulas, maca- rodas para bica:110m raina para biela-il.,Li mitad a Is,
1.aboratório Sintético
trabalhado, couraças, estanho bruto ou coa hidráulicos, 'magnetori de kpaillia, tua retocam, saallatientas peca vajculoiii,
parcialmente trabalhado, ferro em bruto mandris pedais de alavancas de em- rodas peta vetados, mita& briaialaa,
Sá° Paulo
ruto ou parcialmente trabalhado, ferro breagens, planetárias de patinham mas rombas para vaiados, va gem', witreiP*mi barra, ferro manganês, ferro velho, fim e de rodas, pentes quando mapa dm, miadas cla coutaole dó alageadozir-n
5.4*r. tróirolaibs, %mu
uasse 3
;usa em bruto ou parcialmente traSa- de máquinas, rolos pata ea~
0
Uni nroduto fartnacituucs
hada ama temperado, gusa majedyeli peeusas, -1%.31S. puinnitit~
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Têm° n. 610.452, de 1-10-63
Cerealista Cruzeiro Ltda.
.
São Paulo

,
(ÉAMORINHA
INDUSTRIA BRASILEIRA

I

Termo n. 610.465, de 1-10-63'
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
Francisco Vinda Leite
São Paulo
margarina, 'marmelada, macarriot massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos cornestiveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
inkatrijiirasileirs
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Game 46
sanduiches, salsichas, salames, sopas enClasse 1
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de Velas, fósforos, sabão comum e deter.
Compostos químicos para estampagem, frutas; torradas, tapioca, arriaras, talha- sentes, amido, anil e preparaçein para •
tingimento e decoração de tecidos
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- a lavandaria. Artigos e preparaçõei
para conservar e par
mento de animais e aves. torrões,
Termo n, 610.457, de 1-10-63
toucinho
e
vinagre
Vamo n. 610.466, de 1-10-63
Chernische Fabrik Premo:lia G.m.b.H.
Indústria de Parafusos Eielco 3. A.
Alemanha
Termo n. 610.460, de 1-10-63
São P • •
Editora Coliseu Limitada
.
Guanabara
Têm° n. 610.456, de 1-10-63
- Schilling-Hillier S. A. Industrial e
Comercial
Guanabara

soLllT
. .. , NE

Classe 41
Para dstinguir: Amendoas, aranita, alpiste, avelã, amido. ameixas, azeites.
açucar, azeitonas, aveia, atum, amendoira. alhso, balas, bombons, biscontos,
bolachas batatas, bananada, bolos, baçalháu, banha, canela, chouriço, choco.
late;, caramelos, coalhada. camarão, carnes, carne de baleia, confeitos, cacau,
cereais, cebolas, creme de leite, creme de
milho, condimentos, crustáceos, chá, craVo, café. cangica. ce,co, castanhas, cotu secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas compotas, féculas, figo, ,91121) _
gomas para mascar, geleias, goiabada,
gorduras, grão de bico, glaces, glicose,
Classe 3
baunilhas. extrato para doces, extrato
de .tomate, ervilhas, enicova, extrato de Um preparado farmacêutico narcótico
endovenoso
carne, flocos, essenc:Ias para balas, do.
Classes: 32 e 33
cai e alimentos, gelatinas, granulo:, her'Titulo
Termo n. 610.458, de 1-10-63
va doce, linguas, linguiças, leite, lomVicente Paz Fontenla Júnior
INDÚSTRIA BRASIle
Termo n. 610.461, de 1-1043
bo,. leite conchnisado, leite em pó, legaGuanabara
Decolar — Tintas Plástcas S. A.
nu, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas,
Guanabara
mortandelas, manteiga, mostarda. maris.
110, •-• moluscos, molhos. margarina, masClasse 11
sas de tomate, melado, nós-moscada.
parafusos e porcas MI
êtélaguir
Tilara
Óleos comestíveis, ostras, paios, pestegeral
gada, peixes, pescada, pickles, patê*,
patilhas, pós para pudins, pralinés, pies.
Termos na. 610.467 a 610.472, de
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
1-10-63
Classe
32
galrara de milho, rações balanceadas,
Tecnornecinica Industrial Pirituba Ltda.
Unia
publicação
impressa
eartri-n3~
requeijão, roscas, sagit, salames, semoSão Paulo
lina de trigo, sopas enktadas, sucos de
Têrmo n. 610.459, de 1-1043
Classe 1
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremo- Qaba — Comercial Industrial AgropeTintas em geral
çoa.: tirgo, torta, torrões, torradas, tacuária Brasileira Argentina Ltda.
4 alaras, tapiocas, vinagre e ~que
Termo a, 610.462, de 1-10-63
Guanabara
Orgentp — Organização de Empresas
Termo n. 610.453, de 1-1043
Ltda.
(Prorrogação)
Henke!
Cie.. G ra b
Allemaalut
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de Empresas
Classe 33
de estabelecmento
Terno n. 610.463, de 1-10-63
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
Guanabara

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, asparons„
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendial, ameixas, amendoim, araruta,
Classe 46
arroz, atum, aveia. avelãs, 'azeite, azeiPreparados pura conservar e polir soa- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
lhos e objetos era geral e para limpar biscoitos. bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
metais
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
Termos as. ' 610.454 e 610.455, de
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
1.10-64
cereais, cominho crem ede leite, cremes
Indústria de Ferragens • Acessórias alimentícios, croquetes, compotas, canPara Cortinas S. A.
(Oca, coalhadas castanha, cebola, condiGuanabara
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de Listas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enzovas, extrato de tomate, !aninhas alimenlicias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
LNIXISTRIA BRASILEIRA
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar. gorduras, grinulos, grão de bico, gelatina,
Classe 11
goiabada, geléias, herva doce, herva
;CIaachos e ithoses para cortinas
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Classe 24
Cadarço& especiais para aostirsas
ocadensado, leite em pó, legumes em

PREGA FACII
„

Indústria BriGiletra
Classe 22
linhas de costura, para bordar, feitos de
Fios fios cortados, fios contínuos, fios
penteados, monofios, fios torcidos e.nio
torcidos, fios mistos e similares, para
tricotagem. tecelagem, pasa uso comum,
subsisncins termo-plásticas
Termo n, 610 . 464, de 1-1043
Editora Abril Ltda.
Sio Paulo
.
4911„efuár
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Classe 32
Para distinguir: Impressos próprios para serviço interno de repartições, escritórios, casas comerciais, contabilidade,
oficinas, fábricas e Outros ramos de indústria, comercia • agricultura

Indústria Brasileira
1
Chuce 5
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundida aae
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, •-bronze ite
manganês, bronze em pó, bronze em,
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado,, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em falha, latão eia chapas, latão em
vergalhões, liga metálica. Emalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmeafe trabalhado, metais em massa, metais estampado.,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas
Classe 6
Para distinguir: — Abanadores de cereais, máquinas para acabamento e para tecer, acendedores para máquinas de
explosão, bombas (máquinas) de acionamento, aciplamento (axial). acoplamento de rodas livres, máquinas para
adegas, máquinas para adelgaçar, adr,
ruelas, ,aerocondensadores máquinas de
ajustar, . alargadores, roloa, compresso-
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rei, máquinas de dsscascar, batedores mos, coletores para motores, motores para fabricar queijos e laticínios, rebarde algodão, bombas hidráulicas (para de combustão, motores, máquinas para radores, máquinas de rotular, maquinas
algodão). carneiros hidráulicas para composições tiográficas, máquinas com- para a indústria de sal, máauinas •para
algodão, formadores de fios de algodão, pressoras, máquinas para distribuição fabricar salsichas, para limprensas para algodão, purificadores de- "de concreto e para misturar concreto. par sã-cientes, mq uinas para' extrair
caroços de algodão, serras para descar- máquinas condensadoras, condutores de óleos, separadores, serras sem fim, mácar algodão, trituradores e transporta- água, máquinas para Conservar estra- quinas soprantes, máquinas de estadodores de algodão, tubos encaliotadores das e para construir estradas, cortado- tipar, máquinas de tamizar, tamisas, tepara tirara o-algodão dos vagões, ali- res mecânicos, rnSatiinas para traçar clas sem fim traesportadoras, teares,
mentadores para carburadores carbura- cordão, e fabricar correias de transfor- máquinas para acabamento de tecidos,
dores clarificadores, máquinas para ali- madores de transporte, mquinas para fa- tesouras de máquinas para talhar, másar o couro, máquinas e prensas para bricar correias, máquinas para correm., quinas de timbrar, fornos, máquinas tosalisar cereais, grãos, frutas, ahmentado- cortadeiras (máquinas), máquinas de radoras, travadores mecânicos para serres, velas de alumagem para máquinas cortar cortiça, máquinas cosedeiras, co- rar, mquinas para fabricação de trilhos,
sedores de arame para encadernadores, turbinas hidráulicas e vapôr, máquinas
e =tires, dispositivos de alumen
trico, magnetos de alumen paia moto- máquinas para coser ou brochar livros, para usinar, bombas de vácuo, vaasoures, amassadeiras de massas e concre- de costura, máquinas de esticar e adel- ras—mecânicas para ruas,' ventoinhas,
tos, amassadeiras de barro, descascado- gaçar couros, máquinas para classifica- máquinas de cortar vidros, máquinas vores de grãos e cereais, amoladores, má- ção de tipos, coletores de lama e para lantes com exceção das máquirias. e suas
quinas de amolar, amorfecedores de li-' dinamos e motores, motores de combus- partes integrantes incluidas nas classes.
7 -- 10 e 17
iquidosa anéis dif meio para máqui- tão, máquinas de tipografia, compresso•
Classe 7
nas de fabricar açucar, anel de broca, res (máquinas), compositores mediaimáquinas para aparar couro, aparelhos . cos, máquinas para, distribuição, para-- Máquinas e utensílios para serem usacondutores de caroços Je algodão, apa- amassar concreto, máquin'es condensado- dos exclusivamente na agricultura e
relhos elétricos de ceparar minérios, apa- ras, máquinas de trançar, máquinas de horticultura a saber: Arados, abridores
relhos redutores de consumo de combura cravar, máquinas de corta, encerar, gra- de sulcos, adubadeiras,' ancinhos mecâtivel, aparelhos de extraaão de minas, var e laminar couros, engrenagens de nicos e empilhadores combinados
aparelhos de lixivia'aão, aparelhos para cremalheira, separadores de creme, cri- arrancadores mecânicos par agricultuenfardar feno, aparelhos para enrrolar, vos mecânicos, cubos de placa de em- ra, batedeiras para cercais, bombas
para facilitar o arranque dos Motores, breagem, culatra de motor, cilindro, má- para adubar, ceifadeiras, carpe:eiras,
para' fabrico de águas gasosas, para quinas de debruar, debulhadoras, desa- ceifados para afloz, charruas para agrimanusear carpas, para rachar e traba- copladoies, desagregadores, desbagado- cultura, cultivadores, debulhadores,
lhar metais. máquinas para couro, para res, maquinai para descascar grãos, de- alestocadores, desentegradores, esmagalirna s 'Nara madeiras e 'para tonéis, semgraçadores, desfibradores, deagaise- dores para a agricultura, escarrificadoaquecedores de &guri de alimentação, eica dores, desintegradores, desnataidei- res, enchovadeiras,' *facas para máqui
,,,aurusadorea de Dombas de ar com- ras, desposlpadores, máquinas de zon- nas, agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
primido, motores de ar quente, máqui- tenção para máquinas de meias, diabra- garras para arado, grades de discos
nas para torcer arame, misturadores de temi diferencial, dispositivos para a ig- oudentes, máquinas, batedeiras para
de armação, sustentarlores de máquinas, nição elétrica para motores para Lar, agricultura, máquinas insetifugas, máaros de ferro, arco adesivo rara po- serrar, para descaroçar' algodão e para quinas vaporizadoras, máquinas de
lias, dispositivos de arranque, máqui- levantamento de vagões, divisão e re- mungir, máquinas niveladoras de terra,
nas para arrolrar garrafas, brunIdores paradores (máquinas), dobradeiras me- máquinas perfuradoras para a agriculde erros, moinhos de arroz, acensores cânicas, máquinas para dourar, gragas, tura, mquinas de plantar, motocharhidráulicos, foles de aspiração, aspira- dínamos, máquinas de drenar, eixos de ruas, máquinas, regadeiras, máquinas de
dores (não aparelhos), máquinas para transmissão, _elevatores de vapõr, gera- roçar, de semear para sulfatar de
assetinar, máquinas para fabricar açú- dores de/latria-dada, caldeiras, eletro- tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
car, máquinas para atarrachar, máquinas motores, istribuidores de papel de em- para irrigação, para matar formigas e
de soldar, automáticos, pingadores, má- balagem, embreagens, máquinas de em- outros insetos para burrifar e pulveriguMas de cortar avela, bancadas.tor- balagem. embreagens, máquinas de em- zar desinfetantes, para adubar, - para
nos de bancadas, bancos para serrar, brulhar, máquinas de mebutir, engenhos, agitar e espalhar palha, para conher
bandagem de rodas adesivas de polias, empacotadores, 'Máquinas para encader- algodão, para colher cereais, máquinas
motores de barcos, barras de agulhas nação e cosedores de arame para enca- amassadoras par fins agrícolas de
para máquinas de costura e barra de dernação, máquinas para encher e para cortar árvores., para espalhar, para cacalçador para máquinas de costura, bar- engarrafamento, engrenagens, máquinas pinar, máquinas combinadas para seramento de tornos, batedeiras de arga- eatalradelras, equipador, escadas rolan- mear e culturar, de desbanar, para em
massas, máquinas batedeiras de ovas, tes, escoradores de grãos, esmagadores silar máquinas e moinhos para forra,.
batedores de algodão, moinhos com ba- de frutas, máquinas de esculpir, mequi- gens, máquinas toscadoras„ ordenadotedores centrífugos, bate-estacas, má. nas para raiar canos-de espingardas, res' mecânicos, raladores mecânicos, ros 'quinas para bater couros, batedeiras elevadores de essências para motores los compressores para a agricultura,
mecânicas para extração de ouro, má- máquinas para estaleiros, máquinas de sachadeiras, semeaderas sçgaderas so-quinas para o fabrico . de bebidas gai- estainpar, máquinas de esticar, máquinas cadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
sosas, máquinas para benifciar algodão. para preparar o material para estradas
maganas a g ri colas
cereais e café, bielas, máquinas de fa- de ferro, rnquinas de etiquetas, evapa
brico de bilros, bombas, teares, teares radores„ cavaletes para escavação- do
' Classe ,8
para boneteria, máquinas para bordar solo, máquinas para escavação, ,máqui- Abaixa luzes d elampião, aba)ours.
máquinas para pregar botões, máquinas nas e motores de explosão, ináquinas es- acumuladores, actinômetros, amperómepara tranquear roupas e tecidos. Pren- premedoras, 'facas mecânicas, facas cir- troa, amortecedores de e trequênsas para brinquedos, britadores, _brocas culares; máquinas para fabrico de fari- aia,. anemómetros. apaelhos de televira brochar livros, brunidores de café e nhas, prensas para feno e aparelhos pa- são, aparelhos para iluminação, inclucereais, máquinas para burilar, barzi- quinas para extinção de Incêndios, cole- sive os considerados acess :aios de reinhos, cabréas, cabrestantes, cadeia cor- turbinas, máquinas de impressão, má- calos, aparelros para anúncios mecanitante para entalhar, cadeia de transmis- toras para instruções de caldeiras nu- aparelhos cromog rá ticos, • aparelhos de
são, cadeias de carregadores, máquiras talações ele transportes e para fabricar barbear elétricos, aparelhos registradopara beneficiar céé, caixilhos de má- combushveis, insufladores, máquinas de res e medidores de distâncias, aparêquinas de tricô, calandras (máquinas), ' lato de areia e aparelhos para latos, lhos para purificar água, aparêlhos de'
máquinas para calcados, caldeiras a va- joeiras mecânicas, máquinas eoloetoras sinais lampejantes, aparelhos regulada
ia& para , máquinas, máquinas para fa- máquinas de misturar, máquinas -para res de gás. aparelhos de galvanoplastia.
bricar e preparar canhões, mequinas moagem, sara eortara modelos, moedores, tográficos, aparelhos automáticos para
para perfurar canos de fusla máquinas máquinas de aquecimento de pratos, má- acender e regular gás, aparelhos para
para cápsulas, máquinas para capsular quinas de moldagem, máquinas de moi- separar café, aparélhos para aquecer
garrafas, carrinhos para mquinas de nhos. monta cargas, morteiros misturado- edifícios, aparêlhos para experimentar
malharia, máquinas de cavilhar calça- r_ s moedores e trituradores de . ossos, diria-Mos, aparelhos para destruir insedos, máquinas de cantar 'centrifugas. máquinas para cortar padrões, máquinas tos, aparêlhos náuticos científicos, apacentradoies. de tornos, brunidores, má- para fabricar papeie de papelão, pren- relhos . de ótica, aparêlhos pulverizado'guinas de cervejaria, inquinas para fa- sas de paréuso de praia°, Máquinas de res, • aparêiros para aquecimento de
brico de chocolate, máquinas para chum- perfurar, perfuratrizes, máquinas para água, aparelhos" geradores eletrequimibar, prensa para fabrico de cidra, má- impressão fotográfica, pistões, - guindas- coa aparelhos para recepção, reproduquinas para fabricar cigarros, cinta ade- tes,- placas de guarda- para máquinas, çtio de ' soas e sônicos, aparêlhos autoatras para polias, coletores para diria- máquinas de purificar o ar, máquinas máticos eléétricos de passar, _apariLhos
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—•-para espremer frutas e legumes, aparei
lhos de alta tensa°, aparelhos 'de proteção contra acidente de • operários.
aparêlhos af1adores d eferramentas.
aparelhos distribuidores de sabão de
deslncrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geodézia, aparélhos gasetficadores, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparélhos paste:u1.
zadores, aparelhos reguladores e estalelizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos aparelhos para salvamento e para sinalizaçào, aparelroa
para escafandristas, aparelhos para èznpar vidros, aparelhos para corniaafer
formigas e outras pragas, aparnios azo
tomáticos acionados pela introdução Ge
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis aparelhos espargi
dores, aparelhos e instrumentos de cal,
calo, aparelhos para observações s.sniP.
CBS, • aparelhos tesinostatosa aparalhas
para natação, aritonõmetros. aspiradores de pó aerómetros, acendedores ei‘
tricos, alto-talantes. amlificadores eia.ticos, amassadeiras, antenas. bateoei,
amplificadores elétricos, aranssadetrat
antenas, batedeiras, balamo comem 'é
e létrica, barómetros bateria., cie acho,
malote!, binóculos • me. J: anhuma -.4
binas d. Indução. s aceto raa-a
Uns cii:
dvos, borbes de ca.naarah, s elatrac
'uraba, medidoras, sualnaa 1 assobia iaa
terias elétricas, bulas aleaacos cabas .4t,
ça, câmaras i r, iorif-ras e tou»
gráficas, cafpainhas elétricas, abassis,da
rádios, chaves elétricas. ai:: saatógratoal
cronógrafos. cronômetros cambustorea
de gás; cidõmetros, crIsteis de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotograa
fias, chaves de alavancas, chaves alara.:
ciáticas, capacitores de bloqueio .aia
atores eletroliticos, calibrada rts. dam'a
para telefones, discos gravados, dial*,
easpertadores, enceradeiras elétricas , engenho de assar carne, espalhos óticos,
esticadores de iuvas. espelhos de plán.
ticos para eletricidade. esferilizadores.
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
so:dar, filtros e aparelhos filtrantes, tiltroa para óleo, filmes talados, fogões.
fogareiros. tusiveis. tardia zeario acessórios de veículos para slnalizaaão e para
iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas elétricas, fervedores, frigorificas.
fotôtnetroie tio: elétricos, fiiiros de ia,,,
tarearem ia, toistagra tos. garrafas musicas.
aeladeiras, globos para lâmoadas. globos
para lanternas, globos terresces para
ensino, gravadores, holofotes incubadores, indicadores .de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores. iripadas In.
candescentes, lâmpadas catnens. lentes.
liquidificadores, maçaricos rara soldar.
caldear e cortar, máquinas de fazer
café. • mostradores' para radas.' moinhos
de café, transformadores, tostadeiras.
pés para fotografias. válvdias par4 rá.
duos, válvulas de descarga, válvulas de
redução. vacuõmetros. Mas elétricas.
válvulas de vácuo e ventiladora' •
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em • geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas. ara
inações para óculos, arruelas. argolas,
aldravas, armações de B1?.tal, abridores
de latas, arame liso ou farpado. assa..
cidras, açucareiros: broca, bigornas, bale
zelai, bandejas, bacias, baldes bombo.
alares, bules; cadinhos, cadeados, casa
tiçais, colheres para .pedreiros, coma*
tes.. cabides, chaves, cremones, chaves
?'.e parafusos,conexões para encana..
mento, colunaí, caixas de .metal para
portões, canos de metal, chaves de fea.
da, chave inglesa, cabeções, canecas,
copos. cachepots, centros ee mesa, aos
queteleiraa. caixas para • acondiciona. •

DIARÍO

Mia
de alimento, caldeira*, eaçase.
chaleiras. cafeteira, coachaa, cor
distintivo, dobradiço: eadada,
geiem engates. esguichos em,
=d5eap.msa arreios. ~lho, esferas
iarreioe. opainadeirtut ecembes,
ferra para cortar Opila. fenofer
aces. faceie, fechaduras. ferro
ninai a carvão, fruteira, funis. fôrmas
para doces.
doces. freios para estradas de
frigideiras.
iras: gancho, grelhas. garpara quadra, gonzos pua
carruagem insignias, lanas, laminas. L
Cimeiros. lato de lixo, !arras ganchada
abas, mnlaspara portas. molas para
veaesianas, martelos. marretam amitri.
lei. navalhas; puas. pás, pregos, parafuso, picões, portaagélo, °useiras porta.
pio. porta-jóias, paliteiros, panelas; roldanas. ralos para pias, rebites, regado.
os, serviços de chá e ca ré; serras, serrote, suchas, sacarrolbas, tesmras. ta.
ibera., talhadeiras. torquezrs. tenazes,
!lavadeiras. telas de arame. torneiras.

bicas.

OFICtÁL tedçto Ifi)

cordata e fabricar correio de traidora
=dores de transporte, inquinas para fabricar carreias, máquinas para correar,
cortadeiras (máquinas), máquinas de
cortar cortiça, máquinas cogedeirag , Co:adores de arame para encadernadores,
máquinas para coser ou brochar livro,
de costura, máquinas de esticar e adelgaçar couros, máquinas para classificamáquinas para aparar couro, aparelhos ção de tipos, coletores de lama e para

re, velas de alua:agem para máquinas
e molares, dispositivos de alumes aleiram; atapetai de alumen para motorei, amassadeizas de massat e concretos, amassadetras de barro, descascado.
rei de grilos e cereais, amoladores, máquinas de amolar, amortecedores de lia:Fida anéis de difwao para maquinas de fabricar eçucar, anel de broca,
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máquinas para acabamento de
tesouras de máquinas para talhar,
quinas de timbrar, tornes, máquinas
radoraa, &amadores ~laicos para age
rim, ominas para fabricação de
turbinas hidrtailicas e "par, as
para usinar, bombas de vácuo, vagou.
ras mecânicas para ruas, ventoinh:1
máquinas de cortar vidros, maquinas
largas com exceção das máquinas e caís
Param integrastes Jack:ido tas dum&
— 10 e 17
Colasse
Para distinguir:- Abaixa lusas de lam.
placa abajours. acumuladures, acentos.
troa, amperametros. amortecedores da
rádio e frequência, anemômetros, ripa.
rêlhos de televisão. aparalhos para
alinaa ão, inclusive os considerados ame
sórios de veiados aparalhos para amacias taecanicos, apara:atos aquecedores
e medidores. apuálhos cromograficoo,
aparalhos de barbear elétricos, aparalho, registradores e medidores de dia,
tareio, aparelhos para puriacar água,
aparelhos de dualização lampejado,
aparalhos reguladoras de gila, aparelhoil
de galvanoplastia, aparêlhos didáticos,
aparelhos cinematográficos, aparalbos
automáticas para acender e regular gás,
aparelhos Para separar café, aparelho
para aquecer edifícios, aparaos para
experimentar drênos, aparélhos para
destruir insétos, aparêlhos náuticos ci-

dínamos e motoéea, motores de condam.
condutores de caroços da algodao,
relhos elétricos de caparír minérios, apa- tão, máquinas de tipografia, cpinpressorelhos reduto, es de consumo de combus- reli (máquinas), compositores mediaitivel, aparelhos de extração de minas, coa, máquinas para distribuição, para
aparelhos de lixiviação, aparelhos para amassar concreto, máquinas condensadoenfardar feno, aparelhos para earrolar, ras, máquinas de trançar, máquinas de
para facilitar o arranque dos Motores, cravar, máquinas de corta, encerar, grapara fabrico de águas gasosas, para var e laminar couros, engrenagens de
manusear cargas. para, rachar e traba- cremalheira, separadores de creme, crilhar metais. máquinas para couro, para vos mecânicos, cubos de placa de emlimas para madeiras e para tonéis, breagem, culatra de motor, cilindro, máaquecedores de água de alimentação, quinas de debruar, debulhadoras, dose.
condensadores de bombas de ar com- copiadores, desagregadores, desbagadoprimido, ,motores de ar quente, máqui- res, maquinas para descascar grãos, deClasse 21
Paro Velculos e suas partes nas para torcer arame, misturadores de semgraçadores, desfibradores, deegalseIntegrantes: Aros para bicicletas, auto- areias, batedeiras de argamassa, serra Sicadores, desintegradores, desnatadaareias, batedeiras de argamassa, serra ras, despocIpadores, máquinas de conMóveis. auto-caminhões, aviões. ar.:
tecedores, alavancas de cardo, barcos de armação, sustentadorei‘ de máquinas, tenção para máquinas de meias, diabrebreques, braçoa ara veiculas, bicicle- aros de ferro, arco adesivo para po- tes, diferencial, dispositivos para a igtas. carrinhos de mão e carretas, cami- lias, dispositivos de arranque, máqui- nição elétrica para motores, para fiar,
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, nas para arrolrar garrafas. bruntdores serrar, para descaroçar algodão e para
'carros, tratores carros-berços, carros- de arcos, moinhos de arroz, acensores levantamento de vagões, divisão-- e retanques, carros-irrigadores carros, car- hidráulicos, foles de aspiração, aspira- paradores (máquinas), chbradeiras
roças, carrocerias, chassis. chaas cir. dores (não aparelhos), niziatanas para cânicas, máquinas para &miau, graças,
calares para veículos, cubos de veiculos assetioar. máquinas "para fabricar açú- dínamos, máquinas de drenar, eixos de entíficos, aparêlhos de ótica, aparêlhos
carrinhos para máquinas de escrever car,- máquinas para atarrachar, máquinas transmissão, elevatores de vapar, gera- pulverizadores, apardhos para aquecicorrediços, para veiculos, direção. deali de soldar, automáticos, pingadores, má- dores de eletricdade, caldeiras, eletro- mento de água, aparelhos geradores elegadeiras, estribos, escadas rolautea. ele eu:nas de cortar aveia, bancadas,tor- motores, distribuidores de papel de em- tro-químicos, aparalhos para recepção
vadores para passageiros e para carga nos de bancadas, bancos para serrar, brulliar, máquinas de mebutir, engenhos, reprodução de som e ganidos. aparam
engates para carros, eixos de &gaia bandagem de rodas adesivas de polias, empacotadores, Máquinas para encader- automáticos elétricoa de passar, apara!raios, fronteiras para veicuJos guidao motores de barcos, barras de agulhas nação e cosedores de arame para enca- lhos para espremer frutas e legumes,
- locomotivas lanchas. motociclos. molas para máquinas de costura e barra de dernação, máquinas para encher e para aparelhos de alta tensão, aparalhos de
engarrafamento„engrenageas, máquinas proteção contra acidenta de operaria
motocicletas, tnotocargas. moto iuradea calçador para máquinas de costura. ba
manivelas, navios. timbus. para-rhoquea ramento de tornos, batedeiras de arga- entalradeius, equipador, escadas rolan- aparêlhos afiadores de ferramentas, apapara-lamas. para-brisas. pedais pantóes. massas, máquinas batedeiras de ovos, tes. escoradores de grãos, esmagadores rêlhos distribuidores de sabão e de derodas para bicicletas, raios para bicicle- batedores de algodão, _moinhos com ba- de frutas, máquiRas de esculpir, maqui- sinfetantes para instalações sanitárias,
tas. reboques, radiadores para velcultaL tedores centrifugo., bate-estacas, má- nas para raiar canos de espingardas, apua:abas esterilizadore, aparelho s e
nadas para veiculos, salina ira:icica ti- quinas para bater couros, batedeiras elevadores de essências para motores. instrumentos usados na engenharia, agricantes para veiculas, vageas, velocipe. mecânicas para extração de ourq, má- máquinas para estaleiros, máquinas de mensura e geodésia. aparelhos gazeaides, varetas de controle do alugador e quinas para o fabrico de 'bebidas gas estampar, máquinas de esticar, máquinas cadores, aparelhos de análises, aparaacelerador. tróleis. Colam, varais de sosas, máquinas para benifciar algodão_ para preparar o material para estradas lhos ozonizadores, aparélhos pasteuricarros, toletes para carros
cereais e café, bielas, máquinas de fa- -de ferro, inquinas de etiquetas, evapo- odores, aparêlhos reguladores e estabrico
de bilros, bombasr teares, teares radores„ cavaletes para escavação do bilizadores de resaão e de fluxo de
'rirmos as. 610.473 a 610.175, de
boneteria. máquinas para bordar uai°, máquinas para escavação, magia- gases e líquidos, aparèlhos para salvapara
1-10-63
nas e motores de explosão, máquinas es- i mento e para sinalização. aparêlhos paindústria de Compressores Bancar Ltda. máquinas para pregar botões, máqturas
para tranquear roupas e tecidos, pren- premedoras. facas mecânicas, facas cir- ra sinais bparelhos para escafandristas,
, São Paulo
sas para brinquedos, britadores, brocas culares, máquinas para fabrico de fari-i aparélhos para limp,r vidros, aparêlhoa
elétricas, brocas de minas, máquinas pa- abas, prensas para feno e aparelhos pa- para coll.bater fo:n.itioS e outras pragas
ra brochar livros, brunidorea de café e ra enfardar' feno, máquinas de fiação aparèlhas automáticos acionados ela incereais. (maquinas para burilar, burra quinas para extinção de loce.ndias, cole- trodução de modas. aparalhos para pinhoe, cabréas, cabrestantes, cadela cor- turbinas, máquinas de impressão, ma- car, cortar ou reduzir cornestiveis, apa' tante para entalhar, cadeia de transada- iores para instruções de caldeiras, ima rèlhos espargIdores, aparélhos e instrusão, cadeias de carregadores, máquinas talações' de transportes e para fabricar mentos de cálculo, aparehos para obIIMOSTItta BRaftLities
para beneficiar caté, caixilhos de má- combustiveis, insufladores, máquinas de servações sismicas, aparalhas termostaquinas de tricô, calandras (máquinas), Jato de areia e aparelhos para jatos, tos, aparèlhos para natação, aritortea
máquinas para calçado, caldeiras a va. joeiras mecánicaa, maquinas coloetoras metros aspiradores de pó. aerómetros,
Clame 6
Para distinguir: -,- Abanadores de ai. par para máquinas, máquinas para fa- máquinas de misturas, maquinas para acendedores elétricos, alto-falantes, amreais, máquinas para acabamento e PIM bricar e preparar canhões, máquinas moagem, para cortar modelos, moedores, plificadores elétricos, amassadeiras, anra tecer, acendedores para maquinas de para perfurar canos de fixais, maquinas máquinas de aquecimento de pratos, má- tenas batedeiras, balanças comum e
explosão. bombas (máquinas) de mio- para cápsulas, máquinas para capsular quinas de moldagem, máquinas de moi- elétrica. barômetros, baterias de acumunaraento, aciplamento (axiall. acopla- garrafas. carrinhos para meminas de nhos, monta cargas, morteiros misturado- ladores, binóculos, bitolas, bobinas, bo' mento de rodas livres, máquina s Para malharia, máquinas de cavilhar calça- re, moedores e trituradores de omos, binas elétricas de indução, (exceto paadegas. máquinas-para adelgaçar. acir- dos, maquinas de cantar centrifugas. maquinas para cortar padrões, máquinas ra fins curativos), botões de campai-

[Sticeicor)

rada', aerocondensaderes, maquinas de
ajustar. alargado," rolos, rampresso.
rei, máquinas de dascasear, batedtxts
de algodão. bombo hidráulicas (para
algodão). carneiro, hidráulica* para
algodão, formadores de fica de algodão,
prensas para algodão, purificadora" de
moços de algodao, garras para descer.
ear algodão, trituradores • transportadom da algodão, tubos eneaMotaderes
para tirara e algodão dos Tomam a)mentadorea para carburadores, carbura.
doem _clarificadores, máquinas para abar o cotam maquinas e =anu=
alisar cereais. pila M
eto,

migradores de tornos, brunidores, mtquinas de cervejaria, mquinas para. fabrico de chocolate, maquinas para chumbar, prensa para fabrico de cidra, máquinas para fabricar cigarro, cinta adeáiva para polias. coletorea para dia.
mos, coletoras para Motores, motores
de combustão, motores, máquinas para
compoeiçaes tlograficast máquinas compressores, maquinas para distribui*,
de ~ereto e para misturar concreto.
máquinas condensadora., coaduamo de
água, M419.11444 para conservar
4as e para contruir saradas. GostadoHalleAttie011, atagerbas pera

para fabricar papeis. de papelão. prenama& parafuso de pregão, máquinas de
pariatrar, perturatrizes, máquinas para
impressa° fotográfica. pistões, guindaste., placas de guarda para máquinas,
máquinas dg purificar o ar, maquinas
para fabricar queijos. rebarMores, máquinas de rotular, maquinas
para a !Mestria de sal, máquinas para
fabricar abadam. máquinas para fimpar sementes, máquinas Para extrair
Óleo.. separador*, serras mui fila, má&oprimi" máquinas de Medo-

datamisar. tamisas,
te.
=Nabal; temaxmoderea.
. mo
teces,

nhas elétricas, bombas medidoras, buzinas, bássolas, baterias elétricas, bules
elétriaos, caixas de descarga. clamai
frigorificas e fotagraficas, campainhas
elétrica, chassis de rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, cronógrafos, era
nógrafoa, cronómetro, combustores de
gás, eideimetros, cristais de rádio, condensadores, cortadeiras para fotograams,

chaves de alavancas, chaves automáticapacitores de bloqueio. capacitou,
eletrollticoa, calibradores, discos para
telefones, discos gravados, dia/s, despertadores. enceradeiras elétricas, e15triçoe engenha de aviar carne, espelha.
cas,

•
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Têrmo n. 610.480, de 1-10-61
para doces, freios para estradais de
• São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo
danas, ralos pára pias, rebites, regado,.
ree, serviços de chá e caté; serras, serrotes, buchas, sacarrolhas, tesouras, talhareis, talhadeiras, torquezea, tenazes,
9U), portaajóias, palaeiros, panelas; rol.
ferro, frigideiras; ganchos, gielhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insignias, limas, láminas,11.
coreiros, latas de lixo, garraa, machadinhas, molas para portas, molas para
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para .encanamertoa, trilhos
fr`'''
par aportas de correr, taças. taVeaSaa.
venezianas, martelos, marretas, matrL.
sei, navalhas; puas, pás, pregos, paraClasse 37
fusos, picões, portaagélo, posaras portaturibulos; vasos, vasilhames, verrumas Roupas brancas, para cama t mesa:
Acolchoados para camas, colchas, co• Têm) n. 610.476, de I-10-63
bertores, esfregões, fronhas, guardanaCondomínio do Edifício Radmaker
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas Para chá e
café, toalhas para banquetas, gUarniClasse 33
ções para cama e mesa, toalhinhas
Titulo
(cobre pão)
•
Termo n. 610.477, de -1-10-63
Termo n. 610.481. de 1-10-63
• Macio Machado 6 Cia.
Laboraroires Chauvin-Blache 6 Cie.
Sergipe •
França

•&iço& esticadores de luvas, espelhos de mum a carvão, 'fruteiras, funis, fôrmas

plásticos para eletricidade, esterilizado.ias, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de soldar
elétrico, filtros e aparêlhos filtrantes, filtros para óleo, filmes Saladas, fogões,
fogareiros elétricos, fusíveis, faróis como acessórios de veículos para sinalização e ara iluminação em geral, filmes
revelados, fôrmas elétricas, fervedores,
frigorlficos, fotómetros, fios elétricas, filtros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gazômetros, geladeiras,
globos para lâmpadas, globos para lana
ternas, • globos terrestres para ensino
gravadores, holoMtes, hidrómetros. incubadores, Indicadores de vácuo, instrumentos de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas Incandescentes, lâmpadas comuns, mmpa.
das flash, lamparinas, lactômetros lentes, liquidificadores, lanternas mágicas,
limpadores de parabrisas,,luzes trazeiras para veículos, lunetas, maçaricos
para soldar, caldear e cortar máquinas
para !czar café, marcadores de passagens, medidores, microscópios, misturadeiras, máquinas falantes, mostradores
para rádios, máquinas para:passar roufones, máscaras contra gases, moinhos
de café, sal, pimenta e outros temperos,
inicrômetros, níveis, óculos, objetivas
fotográficas, pilhas elétricas, pedõmetroa, pluviômetros. birdmetros, birometros, pistolas de intar, lugs, Mos de tomadas, anelas de ressdo, ick-ups, pararaios, propulsores, painéis de carros,
quadros distribuidores de eletricidade,
queimadores de óleo, quadrantes e lex.
tantas para observação astrológicas, refrigeradores, rádios, fictores, reostatoe.
relógios de ponto, de pulso, de bolso
e de parede, desertadores, contadores e
medidores ,de quantidade e volume, radiadores, retentores de graxa e bico reactores, regadores automáticos, ralado-
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parados para serem usados na medi. clna e na farmácia
Térrno a: 610.482, de 1-1043
Hermann Zaiss
Rep, Federal Alemã
•
Classe 33
Sinal de propaganda

pôr,

•

erfrrl"

•

Classe 41.
Partilha de tasco

Termo si. 610.478, de 1-10-63
Meneio Machado ê Cia.
Sergipe"

Classe 11
Ferragens, ferrai:inatas de t&i, espacte,
cutelaria em geral r outro,* artigos de
metal. • saber: alicates, alavancas, ar.
mações para óculos arruelas. aronias.
aldravas. 'armações de metal, abridora*
de latas. arame liso ou Farp.do assadeiras, açucareiros: broca, hiaornas, bal.,
Ilelak bandeias. bacias, Nide& bombo,
Classe 41
alares, bula: cadinhos, cadeados. cas-1
de coro concentrado e oieo de
tlçais. colheres para pedreiros. correncõco
te,. cabides, chaves, cremoner, chaves
'Termo a. 610.479, de 1-1043
de parafusoa, conexões para encana.'
manto, colunas caixas de metal paca Manufatura de Brinquedos Estrela S. A •
portdes, canos de metal, coavas de' fenda chave tuglésa, cabeções. canecas,
copos, each..pots. centros de mesa coqueteleiras. caixas para acondiciona-.
mento de alruentos. caldeirdea caçarolas, chaleiras, cafeteiras. conchas, coadoma distintivos, dobra 411.: as enxadas,
~
enxadões. esferas. engates. esguieis-0a eisieltee para arreios. eatribin. esferas
foiceis. ferro para cortar capim. ferroCaseie 49
Lao lacas, facéts,'Itcbadôrwa, falso 40.
bontea
•

ramo n. 610.485, de 1-10-63
Administradora Campo Grande S. A.:,
Minas Gerais

DESOMEDINE
. Classe 3
Substâncias químicas, produtos e pre-

res de corneativeía, registros para vi-

gás, aaua e outros /iquidos quando
nao considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescente, registradores, resistências elétricas, relays. sorveteiras elétricas caseiras, loquetes, sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, tubos acústicos,. ton.
atiras, termômetros para observação
meteorológica, telescópios, tacômetros,
taximetros. Cortadores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadetrata telégrafos, tripés para totofralia, válvulas para rádios. válvulas de
descarga, válvulas de redução. '"VactaaMetros, velas elétricas, válvulas eiétri• ca.%
vtiuo e ventiladôtra

:abar: adubos, ácidos sanitários. íguat
-inietantes e para tias sanitárl
apanha-mosca e Insetos (de goma
papel ou papelão), álcalis, bactericida
baraticidas, carrapaticidas. crtso. cuia
talina, creosoto. • desodorantes, desinfetantes. &fumadores, extermioadorea de
pragas e bervas daninhas. esterilizara
tes. embrocações para animais ermas.
tos, farinhas de ossos, fertilzantes. foi./
fatos, "formicidas, fumiganras fungici4
das, glicose para fins vetertaár:os gut0'
no, hcrbicidas, inseticidas. inseutuacif
larvicidas, microbicidas, inedicainantof
;ara animais, aves e peixes. óleos
sinfetantcs e vetèrinários. petróleos seikw
nitários e desinfetantes, papei tumegsa
tório, pós inseticidas, parasincidas. furiÀ
gicidas e desinfetantes preparaçõessiri
produtos inseticidas, fermicidas. de
fetantes e veterinárioi, raticidas, recilãoi
dias para fins veterinários. sabiam vete:
rinários e desinfetantes. sais' para— finã
agricolas. hortleulas, sanitários e vetea
rinários, sulfatos, superfos ta tos vacina(
para aves e animais, venraos contra •
insetos, animais e herN;a daninhas I

*11'

ft

-

Termo a. 610.486, de 1-10-6-3—
Inter-Parfurn-Kosractik. Erich Móckesch'
Alemanha

TAYLOR - NAL - NEW
111111111iiii1111111111.
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Classe 11
Artigos de cutelaria sobretudo lâminas
para barbear e cortas, facas, facões,
canivetes, navalhas, tesouras, serras,
machados. alicates
Térmo n. 610.433, de 1-10-63
Cardone Modas Ltda.
Rio Grande do Sul

Cardóhe Modas Ltd£
Nome. comercial
Térreo a. 610.484, de 1-1043
Indústria e ComérNitrosIn S. A.
cio de Produtos Qu1micos
Rio Grande do Sul

DYNATOKS

4IMÍ

-1411
tirdigatiti Direkte
• . Clame 2
aubatanilas e preparações clutiuras usadas na agricffltwa. ao horticultura, na
rotariabia 1 015771 lias sanitários, •

Para casonguir artigos de toucador
perfumarias em . geral: Almiscar. ágng
de beleza. água racial, água de lavanda,
água de colônia. arminhos. água di(
quina, águia da rosas, água de elfazità•
mas, amônia perfumada liquida. em pó.,
em pearas, para banho, brilhantinas
bandolinas, batons, cosméticos para
cabelo, pestanas, eilka e bigode"
crayons. cremes para e pele. carmins\ cheiro) em ~ha& em tabletes. erl
lentilhas, eus trocbcos e em pilulas;
cremes para barbear. cremes BentaV
depilatórios, desodorantes, dissolventes,'
etsência& extratos, estojos di perfumes.'
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas;
esedvas para denteis cabeio, roupas,
cibos e unhas, fimadorm par: o cabalo,
pestanas, cilios e bigodes, I I velas para'
o cabelo, glicerina perfumada para mo
de toucador, granspos para o cabal?,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos deatilriaioa, em pasta, em .
geléia de petróleo perfumada,lifspt
sabão em creme, em tilais e em p
líquidos • para ondulaeLlo, permanentai •
lixas para unhas, laqué. óleos para 4
cabelo, pasta e pós para dentes. perfil:
mes, petróleo para uso- de toucador;
pastas e pó para Ai unhas, ponapori4
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para pó de arroz, papéis perfumados,
Térmos na. 610.493 e 610.494, de
carminados, e com pó de arroz. pautei'4
1-10-63
pomadas perfumadas para o embeleza- Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais (ICAM) Ltda.
mento da - cutia, pon-pnna, pó da
Rio de Janeiro
atroz

C.•
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interrtiptores (ferramentas) para cor- lixívia. 15 de aço, pomadas' para calrentes ou cadelas de serra ou serras de çados, palha de aço, preparados para
corernt eou cadeia; barras de serra para polir e limpar madeiras, vidros, metais •
correntes ou cadeias de serra ou serras e objetos, panos para polir e para limde corrente ou cadela; cunhas (de me- peza, panos de esmeril e' material abratal); rodas dentadas para correntes de sivo empregado na limpeza de metais e
Ténno a. 610.487, de 1-1043
serra ou serras de ,corrente; cabos ou objetos, sabões em geral e saponáceos,
Jorge Eduardo Fliggins
punhos (de metal) para serras de cor- velas e velas a base de estearias,
- Rio de janeiro
rente ou correntes de serra; partes ou sabões em pó, in flocos, esponjas de
'peç assobressalentes (de metal) para
. limpeza •
Classe 5
correntes de serra ou serras de correnClasse 41
Metais em bruto
te, tais como éleos e rebites; %adores Alcathofras, aletria, alho, aspargos,
Classe 11
de rebites (ferramenta); partes ou peFerragens e ferramentas em geral. Pe- ças sobressalentes (de metal) para es- açúcar„ alimentos para animais, amido,
amêndios, ameixas, amendoim, araruta,
quenos artigos de metal
merilhadores de barras de serra e para arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei•-•n.
Indústria Brasileira;
dispositivos tais como; interruptores tonas. banha, bacalhau, batatas, balas.
Termo n. 610.495, de 1-10-63
(ferramentas) para correntes de serra biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
Mario Alberto Sarubbi
ou serras de corrente; pinos de crava- café em pó e em grão, camarão canela
Guanabara
Classe 41
ção (de metal); conjuntos de ferra- em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Caaquinhas e copos Comestíveis para
mentas, contendo ferramentas manuais caramelos, chocolatea, confeitos, cravo.
sorvetes
para a manutenção e repare de ferra- cereais, cominho crem ede leite, cremes
mentas atuadas a pó; ancoragens de alimenticios, croquetes. compotas, cann'deiy, a. 610.488, de 1-10-63
perfuração ( rei metal); ferramentas pa- gica. coalhadas castanha, cebola, condi~rns Fia Stellinger
ra soldar; ferrmentas de perfurar; fer- mentos para alimentos, colorantes,
Dinamarca
ramentas de esmerilhar; brocas; e discos chouriços, dendê, doces, doces de fru(de metal); pinos o ueletródos para tas, espinafre, essências alimentares, em'NUL:. S T 1:> , a 6::•15,,A-,Q.,,
\
padas, ervilhas, enzovas, extrato de tosoldar
mate, arinhas alimentícias, favas, féCa ase 4A
Termos as. 610.498 a 610.517, de
cuias flocos, farelo, fermentos, feijão.
Para distinguir: Sabonete S sólidos, lí1-10-63
figos, frios, frutas secas, naturais e crisquidos, pó creme, blocos e bolas, saEmtec — Empresa Técnica de Assistên- talizadas; glicose, goma de mascar'. gorbão
em
pasta
e
em
barras,
sabão
em
Classe 31
cia Comercial Ltda.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
bastões para barba cremes para cr.
Cordas para raquetes de tênis
•
São Paulo
rosto e barba. pintutas cru liquido, pó
goiabada, geléias, herva doce. herva Termo ri:- 610.489, de 1-10-63
ou concretas para coloração dos labios,
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite.
- GENI OZI NHO SS
Wantuyl Raposo Lopes
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
condensado, leite em pó, legumes em
Ind.
Braaileira
Guanabara
pomadas fixadoras para bigode. comeconserva, lentilhas, linguiça, louro, masticos, brilhantinas liquidas e concretas,
sas alimentícias mariscos, manteiga. -•
•
aguas de colonia e de toilette, pó de •
Classe 45
arroz, comprimidos e em tabletes, tia Agu as gasosas, naturais ou artificiais: margarina,
sa de tomate,
mel e melado,
mate, mas. SUPREM
marmelada,
macarrão,
turas para cabeio, dentifrício em pó, caldo de cana, callos de frutas; gua..
liquido, concretos e em pasta, sabões raná . re frescas,' refrigerantes; soda, sas
!visão. ° Preparaij
mostarda;
mortadela,
nós moscada,
nopara mingaus,
malhos,
moluscos,
dentifricios, meneias, talca perfumado.
zes; óleos comestíveis, ostras. ovas;
xaropes para refrescos
Piklerialb para Anunciante nua:. para •-mbe'..esasneirc cia peie.
pães. paios pralinés, pimenta. Pós Para
Classe 8
pudins. pickles, peixes, presuntos. pashampoo líquido 'pó ou concreto, t5n1pudins;
;os e vigores para cabelo e pele, depi Para distinguir: Aquecedores: aquecedores
automáticos,
aparelhos
para
moer
tês
petit-pois,
pastilhas,
pizzas,
Classe 33
queijos,
rações,
balanceadas
para anilez elios em liquido. pó ou concretos.
Titulo
pomadas, vernizes, tabletes, apis, pas- carne, aspiradores de pó, aparelhos elé- mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
tas, liquidos e esmaltes para limpesa tricos para lavar, acendedores elétricos,
Tênmo n. 610.490, de 1-10-63
picadores de carne e legumes, sanduiches. salsichas salames, sopas mdas unhas, águas de ora. sachetn para aparelhos
aparelhos fotográficos, amplificadores latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Wantuyl Raposo Lopes
perfumar
quarto.
em
pastilhas,
tabletes
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaGuanabara
pensadas para evitar o suor, vaselina de som, aparelhos aciisticos, aparelhos
, tremoços, tortas, tortas para alie em pó, prearados liquido& em pó e da rádio receptores, aparelhos de radio rim
mento
de animais e aves, torrões,
receptores
conjugados
com
fonógrafos
,
perfumada sais para banho
toucinho e vinagre
i
e receptores de televisão, aparelhos reClasse
38
captores de televisão, antenas; acumuTerm6 .n. 610.496, de 1-1063
Fábrica de Papelão Ondulado Duplex ladores elétricos, aparelhos de ilumina- Aros . para guardanapos de papel .
S. A.
ção, batedeiras elétricas, baterias,. ba- aglut.nados. álbuns (em branco), álbuns
Guanabara
lanças, bules e cafeteiras elétricas, bo- para retratos e autógrafos. balões ' (exbinas, campainhas elétricas, acumulado- teto para. brinquedos), blocos para
Classe 50
res de ar, condicionadores de ar. chu- correspondência, blocos para cálciilos,
Caderneta para a compra parcelada de
veiros elétricos, diais, enxugadores elé- blocos para anotações. bobinas, brochaPRORROGAÇÂO
imóveis
tricos, enceradeiras 'elétricas, estufas, ras não impressas. eadernos de escreevaporadores, exaustores elétricos, e capas para documentos. carteiras.
Termo n. 610.491, de 1-10-63
gareiros elétricos e automáticos, ferros papel ou papelão, cápsulas de papel.
Wantuyl Raposo Lopes
elétricos, de passar e engomar, frigiclei. caixas de papelão: cadernetas. cader.
Guanabara
ras elétricas, fonógrafos, geladeiras elé- nos. caixas de - cartão,
caixas
pare pade visitas.
cartões
cocartões
tricas. interruptores, lavadores e liqui- pelaria.
mercrias,
cartões índices, confeti, cardificadores elétricos, leiteiras automátitolina, cadernos de papel melimetrado
41%"'
„ t r" •N.t r./. 4 a
cas, lustradeiràs, lanternas elétricas, lam. 411X, ;"i i nli e -,
padas,
misturadores
elétricos
automátie eia branco
para
cadernos
microfones, mostradores, pilhas elé- escolares.
cartões
emdesenho.
branco. cartuchos
cos,
tri- de cartolina. chapas planográ ficas, catricas, refrigeradores, resistências elé
demos de lembranças, carretéis de paClasse 38
cas, panelas aUtomáticas de pressão, rea- pelão. envelopes, envólucros parai cha'Classe 50
Papelão ondulado
tares,
sorveteiras
elétricas,
sirenes
elétriTalo* para a compra parcelada de
cas, sirenes elétricas, torradeiras elétri- Nuas
de papel:
encaderna;ão
papel •
ou papelão,
etiquetas.
fõlhasde
Indicas,
imóveis
Tênno n. 610.497, de 1-10-63
•
cara
transformadores,
tomadas
elétricas,
Rilhas
.de
celulose.
guardanapos,
livros
Indústrias
Coimbra
de
Ferragens
S.
A.
•
válvulas elétricas e ventiladores
Têrmo n. 610.492, de 1-10-8
não impressos. livros fiScais, livros de
São Paulo
%azia Móveis e Decorações R...9a.
Classe 42
,
cantabilidade; mata-borrão; ornamentos
•
Guanabara
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira. dA e papel transparente; pratos papeli-•
• TRIV-0-MATIC
batidas, brandy. bitter, cachaça, cervee de aluminio.
Tra,
jas, cidra, conhaque,- extrato de malte ohos.
de estanho
papéispapéis
sem impressão.
papéis em branco
fermentado, fernet. genebra.
gengibirra
para Impressão. papéis
faatasia. menos
Classe 11
gin, gingar, kirsch. kummel. licores,
Para distinguir: Correntes ou cadeias marasquinhos. nectar. pipermint. pon- para forrar paredes, apel - aimaço com
de serra ou, serras de correntes ou ca- ches, rum. suco de frutas com álcool. ou
sem
pauta.
papel crePon
papel
de
seda.
papel
impermeável,
pape'
em bodela, orta-limas ara correntes ou cavinhos, vodka e whisky
sina para impressão. papei encerado.
tdúsir:1-;
deias de serra ou para serras re corClasse
46
esenhos.. pa
Jrente ou cadeia; torninhos de bancada Alvejantes, amidos, anil, água de lava-pel
para
copiar.
papel impermeabilizado
para
para
embrulho
para limar correntes ou cadelas de ser- &ira, água unitária, papel
cera
soalhos,
Classe 40
para para
encadernar.'
pape i , para carei cai serras de corrente as cadela; detergentes; esponja de aço, fósforos, crever, papel 'para imprimir, papel paMóveis estofador'

ene

Çadernetà

Talão

-

Imo-biliário
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Brasileira
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refina para embrulhos, ' papei celofane,'
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelao, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
sabates de papel
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guatdana.pos, gsgoa bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
coisinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalisas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhaa para banquetas, guarni, cera para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
- Classe 36
'ara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
•ventai*. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba'
doures, bonés, capacetes, cartolaa, carapuças; casacão coletes, capas, chata%
cachecol& calcados, chapéus, cintos,
cintas, íosabinaçaes, corpinhos, atiçai
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cae•
UI. ceroulas. colarinhos, cueiros; salas,
casacos., chinelos, dominós. echarpein
. laatagas, fardas para militarem coleVais. fraldas, galochas, gravatas, gor•
tos, jogos de liegerie, jaqtattas; leque!,
luvas, ligas, lenços, mantós,
malas, mantas, mandriá°, mantilhas; paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas; pta
nhos, perneiras, quina:suma regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspeasódos, aaidas de banho, sandálias.
"'tater& shorts, sungas, atolas, *cita
dadas, taIer, toucas, turbantes;
ternos, uniformes • vestidos
Classe 32
Almanaques. anilados, boletins, boletins
IMpreuos, crônicas, jornais, revistas.
Peças cinematográficas, peças teatrais,
programes radiofónicos • programas
de televiaao
•
Classe 24
Alamarea, atacadores pai eenartilbos
e calçados, ataduras de algodào para
diversos fins, exceto para fins medici' nal:, bandeiras, bordados braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para _cavalos, cordões, debruns, lá, fitas, forros, franjas,
Juizo, falo° asara órgão, fõfoa, galardeter, lamparrnas. mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enSeites de móveis, náo
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
• passamares, pavios, rédea*, rendas, redes, Sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, náo fazendo parte de móveis, • artigos êstes
feitos de algodao, canhamo, linho, juta,
seda, raiara lã, pêlo e fibras na°
inchados em outras classes
Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para adornar
vestuarlos, de metal precioso, %em-precioso ou suas Imitações, ancqs de
adorno, balangatxlans, berloques, brincas, broches, colares, contas de metais
ou pedras sedosa,: ou semareciosas e
suas imitações. usadas como adornos
ou na confecção de bijouteriaa, correntes: cie uso Individual ara adorno, diamantes lapidados, esmeraldas lawdadas,
medalhas com souto, pulseiras, safiras
lap:adas, topázios lapidados tbrmalinas
lapidadas e turquesas IXpidadati
-

Classe 48
Para distinguir: Pó de arroz, talco perfumado, roage, baton, tarmin, Japis para maquilagen, óleos perfumados, óleos
para o cabelo, cremes e pomadas para
a pele, essencias; extratos, lança-perçumes, papeis perfumados, água de coloaia, água de quina, água de rosas, glicerina perfumada para uso de toucador,
sais esfumados, tinturas, petróleo, loções. brilhantinas, cosmeticos para a
Nica s ixadores para o cabelo, pestanas
ditos e bigodes, depilatórios, desodorantes, verazes e esmaltes para unhas,
dissolventes,' astaa e líquidos dentifra
dos, tijolos, pós para unhas. pentes
escovas para dentes, cabelos, cibos e
unhas, grampos e fivelas para o cabelo,
lixas para unhas, ponpons, água de alfazemas, simoniaperfumada, sacheis,
vinagre aromático" e cheiros" em peita
tinos
Clame 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, algudares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, qipume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixaes, caixotes, cavaletes, 'cunhas, cruzetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
para paca, cepos para cosinha, cabeis
para ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados; amarinhas, estojos, expremedeiras, embalagens de madeira,
escada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, gizara:sus de madeiras para
utensílios domasheos, grfos, malas de
madeira. palitos, pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasInhas,
garSiabos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar roupas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodinha, rolos, rosários e vasos

Clame 28
Para distinguir: Artefatos de ~seriai
plásticos e de aviou: Recipientes taba-t.
cadoa de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e- vegetais: Argolas. açucareicoa,
acusações para óculos, bules, bandeias,
bases para telefonei, baldes, baeta,
bolsas, caixas. carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensillos, cruzetas,
caixas para acondidonamento de alimentos, caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos. canecas,
colheres, concha& cestas para pão. cela
tinhas capas para álbuns e para livros,
cálices. cestos, castiçais pare velas,
caixas para guarda de objetos cartuchos.
coadores para chá, descanso para pra.
tos, copos a copinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástica atira lorde plásticos para sorvetes, forminhas
de plástico para - sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, em.
vetes, colherinhas, pastilha& garfinhos
balagens de material plástico para aosvetes. estojos para objetos, espumas de
aviou, esteiras, enfeites pare automóveis, e:coadores de pratoa manas anta
saldos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos, quartilVias para liquidificadores e para bate.
delfim de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsa& garfos,
galerias para cortinas, jarros laminados
plásticos.. lancheiras, mantegueiras. malas, orinóis. prandedores de roupas, puxadores para móveis. pires, pratos. pala
selvosa pás de casinha. pedraa pomes ar.
ficials, porta-páo pulseiras para relógios, protetores para doumentos, pia-

, (Seção IV)

andores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-taqueis, porta-noms
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportei; suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria teitil, colas. usadas nas Indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, iscaras, colas a frio e colas não incluirias
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para marcineiros. para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar.
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Classe 49
Para distinguir: Brinquedo* e passatempos a saber: jogos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para tacortar e armar, aviões ausomóveta
aros. argelas, berelishos, isonecas, boneco& • baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em tonai
de animais, balões de brinquedo, bilha.
res, brinquedos mecânicos, brinquedo*
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovlo, carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para lato, casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e etadopta com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, davam* para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de naitaca
dados, dardos, discos, dominó*, espiagardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar. enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ter
rinhos*agoirar, ferraincntu pgra
criança", figuras de aves e mamais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
togam' rasas de I s :aquedo& jogos de
futebol 'de mesa, toelheiras Para espora:
gancho* para vasca guiso; para criasças, haiteaas asada, ife.4 artificia's
pan pasta. Jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas Para
pesca, luvas para box, para esgrima
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de .utensílioe donsés.
ticos, patins. patinetes, piões, peteca'.
plauquetas para ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez, pelotas, Vastos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel. panelinha*,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes da pascei. Poda Para
jogos, rodas de roletas, revólver se
brinquedo. soldadinhos de chumbo, taboieiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus.
tamborete', tênia de mesa, trens e vias
a
férreas para brinquedos, varas
pesca, vagoaebas e mafitas
Classe 14
Vidro comuna laminado, trabalhado
em radas as forinas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de , metal ou compota
ções especiais: ampolas, aquários, assadeiras, „almofarizes. bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos; es.
carradeiras, frascos, formas para doces,
fôrma para Mornos, fios de valso, gala
rafas, . garrafões, graus, globos, haste,
jarros,. jardineiras, liame" mamadel.
es anateguetrao, pratos, piras, POrta;
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161as, paliteiros, potes, pendentes, pira
destais, saladeiras, serviços para rase
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travaste'
sas, vasos, vasilhames, vidro para
draças, vidra para relógios, va
vidros para conta-gotas, vidro par?
automóveis e para para-brisas e
xícaras
-Classe 13
Para distinguir: Artefatos de onlimica,
orcelana, faiança; louça vidrada ara uso
caseiro, aparelhos de cha, de café, de
jantar, serviços de refrescos e de bebidas ,a saber: abajures de lampião, açus
careiros, _apanha-moscas; bacias de M á )
trina, bandejas, banheiras, biscoiteira& 1,
bidês, bilhas, botelas, botijas, bules; cafeteiras, canecas, castiçais, chavenaat
centros de mesa, corapoteiras, cubos(
descansos de porcelana; escarradeiraa,
espremedores; filtros, funis, garraaissaa
globos, jardineiras, jarro& jarrões; lava.
dedos, lavatórios, leiteiras; maçaneta4
de porcelana, manteguetras, molheira*,
moringas; paliteiros, pedestais, pias. pia
rei, polvilhadores, porta-lacas, potes,
puxadores; receptáculos; saleiros, servia
çosi de chá; taças ara café. travessa.,
terrinas; urinóis; vasilhas, vasos, vamo'
sanitários; xicaras
Classe 21
•Para distinguir: Veiculos e suas parte*
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.'
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara veiculas, ladeie.:
tas, carrinhos de mao e carretas, cauda
nhonetes, carros ambulantes, caminhe**,
carros, tratores carros-berços, carros.'
tanques, carros-irrigadores, carros, cara
roças, carrocerias, chassis, cimas dra,
calares para veiculas, cubos de veiculo*
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculo*, direçao. dadas
gadeiras, estribos, 'escadas rolantes, ele,
amime* para passageiros e para carga
engates pata carro., eixos la direçaot;
freios, fronteiras para veiculo., guidão*
locomotivas, lanchas, motociclos. mola*,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, .pantõess,
rodas para bicicletas, ralos para bicialea
tas, reboques, radiadores para veiculas*
rodas para veiculos, selins, tricicles,
rantes para veiculo& vagões, velocipe;
dei, varetas de controle do afogador
acelerador. tróleis, troleibus, varact dt
carros, toktes para carros
n•
Classe 12
\l
Metal comum, não inclua:1os em outra
classes: Alfinetes, alfinetes de segurai.
ça, agulhas, argolas, botões, colchete '
dedais; fivelas e fechos corrediços, gar
ras, grifas de, metal para enfeites
vestidos, ilhoscs, lantejoula+ znissangrj
e presilhas•
Classe 11
Para distinguir; Ferragens e fe
tas de bacia a espécie, cutelaria em g
rui e outros artigos de metal não incluía
dos em ,outras classes: alicates, alfaxti
ges, alavancas, arruelas, argolas, ala', '•-:
dravas, armações de metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpada., assa,
rklhos de chá e café, assadeiras, açucaa
reina, brocas, bigornas, baixelas, bana'
delas, bacias, baldes, bombonieres.- bua
les, colheres para pedreiros, eadeadoil
correntes, cabides, . craves, cremone
chaves de araSusos, coiliexaes para e
canamentos, caixas de metal, para po
de lixo, jarras, machadinhas, molas pisai
portas, martelos, marretas, matriz:41
marmitas, navalhas, navalhas para b
bear, púas, picaaa, pregos, picaretag
porcas, pahfusos, pratos, porta gél
ri
poseiras, porta paca porta jóias. por ti

paliteiros,- panelas. rasteio%
1

•••••
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s, ralos para pias, -elites, e rega- vidros de caminhes, 'automóveis e para dermos de lembranças, carretéis de pa- saias, casacos, chinelos, dominós, acharres. raladores, serras, serrotes, sacar- veiculos em geral, luvas para bombas ! palão, envelopes. envólucros para cha- pes. fantasias, fardas Para militares, coOlhas. tesouras, talhadeiras, torquefts, dágua, mancais para brocas, porcas, rutos de papel. encadernasao de papel legiais, fraldas, galochas, gravatas, gots
zes, travadeiras, telas de arame, tor- perlam peçk para amortecedores de ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas. ros, jogos' de binaria, jaquetas, leques,
neiras, trincos, tubos para encanam:m- choques, parafusos especiais. Peças h:ilhas de celulose, guardanapos. livros luvas, ligas, lenços, mantem, meias.
:104 trilhos para portai: de correr, ta- para barra de •tensão, terrnIals. Pe- não impressos, livros fiscal& livros de maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paças para fre,os. peças para mecanismo contabilidade; mata-barrão; ornamentos letós, palas, penhoar, pulaver, pelerInas,
i., sfas„ travessas, vasos, vasilhames ede parida: botões de metal (start). de papel transparente; pratos. papeli- penas, pouches, polainas, pijamas, pu-numa:is
parafusos a:ongados pa:.z, afixar o nhos. Papéis de estanho e de alumínio, nhos, perneiras, quimonos, regalos,
1R.
motor de partida. peças de ,netal que papéis sem impressão, papéis etu branco robe ele chambre, roupão, sobretudos,
rrtrmos fls. 610.518 a 610,537, de
protege e- envolve o inst ar de partida. para Impressão, papéis fantasia, menos suspensórios, saldas de banho, sandálias
1-10-63
Emprésa Técnica de Assis- Peças para molas dianteiraa e trazeiras; para forrar para-l es, tosei almaço com
Duabsim
grampos, folhas de metal ,tie protege ou sem- pauta, papel crepon. papel de sweaters, shorts sungas, atolas, souquota Comercial Ltda.
e
envolve as molas contra o pó e ferru- seda, papel impermeável, papel em bo- tiens, slacics, talar, toucas, turbantes,
São Pulo
ternos, uniformes e vestido.
gem. Pinos excêntricos, pinos de mo- bina para impressao. papel encerado,
las, calotas, peças para ponta de eixo papel higiênico.- papal impermeável
Classe 32
dianteira, luvas de metal. rosqueada para copiar. papel para desenhos, pa- tum
.,
anuários,
álbuns imprespara unir as partes laterais do eixo. pel para embrulho Impermeabilizado
aos,
cartazes,
catálcmos,
jornais nado
Retentores de metal, suportes . para vi- papel para encadernar, papes para es_
dros, alicates, alavancas, airadas, arre- craveis papel para 1,11prinitr. papel pa- nais e - estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda -em .1-Mio,.
bites, correntes, chaves • de parafusos. ra fina para embrulhos. pa pelpapel
celofane,
chaves de fenda, chave Inglesa. dobra- papel celulose, papel de linho, ta. televisão, jornais, programas radiofoní.
diças, chaves calotas, grades. super. ábsorvente. papel para embrulhar. cost.speças teatrais e cinematográficas
" e revistas impressas
calotas, frisos, enfeites de metal, en- baco. papelão, recipientes de p apel. ro- .
gates, esguichos, fechaduras molas para setas de Papel, rótulos de papel, rolos Classe 28 (pontas, martelos, parafusos. porcas. tra- de papel transparente, sacos de papel. Para distinguir: Artefatos de material
vadeiras .trisco, matrizes. ficando ex- serpentinas; tubos postais de cartão plástico e de nylon: Recipientes !abripressamente excluidos quaisquer artitubetes de papel
cados de material plástico, revestirmos
gos que sejam partes integrantes/de
Classe
41
tos confeccionados de
substâncias' ant.veiculos ou máquinas
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, "113
vegetais: Argolas, açucareiros,
.
e
Classe 48
a mIécnadr,losa. limentos para animais, amido,
para Óculos, bules, bandejas,
. - -.
Para distinguir: PO de arroz. talco pertelefones, baldes,
bacias, bot.
ameixas, amendoim,para
araruta,
armações
.,
fumado, rouge, baton, carmin, lapis pa- arroz, atinai, aveia, avelãs, azeite, azei. sas,
ai elude 49
•
bases caixas, carteiras., chapas, cabos
ra maquilagen, óleos perfumados, óleos
,r joços. Wittquedos, artigos desportivos e para o cabelo, cremes e pomadas para tonas, banha, bacalhau, batatas, -balas, para ferramentas e utensilios cruzetas,,
biscoitos, ' bombons, bolachas, baunilha: caixas para acondicionamento . de alipassatempos,
a
saber:
álbuns
para
re•
a, pele, essencias, extratos, lança-per 4uem pó e em grão, camarão, canela mentos, caixas de material miastico para
• cortar e armar. aviões. automóveis mes, papeis perfumados, água de colo- café
,
em pau e . em pó, cacau, carnes, chã, baterias, coadores, copos, canecas, CO..
, aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- nia, água de quina, água-de rosas, gli,,,
Iberas.
conchas, certas para
pão, cesticonfeitos,
cravo.
. Coa, baralhos de cartas. bolas para cerina perfumada para uso de toucador, caramelos. chocolates,
cereais, cominho crem ede leite, cremes ribas, capas para álbuns e para livrai,
todos os esportes. brinquedos em forma
sais erfumados, tinturas, petróleo, lo- alimenticlos, çroquetes,
cálices,compotas.
cestos, castiçais para
velas,
can4* animais. balões de brinquedo. bilha..
ções, brilhantinas, cosmeticos para a gica, coalhadas castanha, cebola, soma. caixas para guarda de objetos, catIiibrinquedos
mecânicos.
brinquedos
ret,
-3-een forma de instrumentos musicais pele, e ixadores para o cabelo, pestanas mentos para alimentos, colorantes, chos, codores para chá, deszanso para
ri-quedos era forma de armar. bram. dlios e bigodes, depilatórios, desodo- chouriços, dendê, doces, doces de fru- pratos, copos e copinhos de , plástico
quedo" de borracha com ou sem asso- rantes, vernizes e esmaltes para unhas, tas, espinafre, essências alimentares, em_ paar sorvetes, caixinhas de plástico
ciadas de jogar, chocalhos, caneleiras dissolventes, astas e líquidos dentifri- padas, ervilhas, enxovas. extrato 'de to para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
- para esporte, cartões para l lóto, casi cios, tijolos, pós para unhas, pentes mate, . kirinhas alimentícias, favas, fé- garfinhos de plástico para sorvetes, íons
alas de brinquedo, casinhas de armar, escovas para dentes, cabelos, cibos e cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão, minhas de plástico para sorvetes, discos
vio, carrinhos, carrocinhas. caminhões unhas, grampos e fivelds para o cabelo, figos, frios, frutas secas, naturais e cria- de mesa, estojos, estojos para óculos,
.... , cadeiras de brinquedo, carteiras e ui- lixas para unhas; ponpons, água de al- talizadas; glicose, goma de mascar, gor- embalagens de material plást.co, -embavelopes . com folhas para recortar e fazemas, amonia perfumada, .sachets, duras, grânulos, grão de bico, gelatina, lagens de material plástico pa (rve:,
mas de
armar,
calçados para bonecos, cordas vinagre aromático e cheiros em pas- goiabada, geléias, herva doce, berva tas, estojos para objetos, espumas
...7-_mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, nylon, esteiras, enfeites r'ara' nutotnótilhas
, para pular, clavinas para tiro ao alvo,
condensado, leite en, pó, legumes em vais, massas anti-ruidos, escoadores de
É oopoi de dados, caixinhas de tnaska,
• Classe 46
pratos, funis, formas para doces, 'fitas
4.:ff- dados, dardos, discos, dominó'. espira- Agua sanitária,- amido, anil, cèra para conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas_ isolantes,
filmes, fios de celulose, fechos
1 ardas de brinquedo, espingardas de assoalhos, cloreto de cálcio usado na sas alimentícias, mariscos, Mantel
s-,
para
bolsas,
facas, , guarnições, guarnis
enicaas
estaquinhas
para
jogar.
vento,
sa
macarrão,
lavanderia, detergentes, um preparado margarina, marmelada,
mgaa
sagr.2hos de guerra li brinquedo, te: para limpar metais e objetos, uma pre- sas
sa depara
tomate,
mel
e
inalada,
Mate,
mas
ções
para
chupetas
e mamadeiras.
(luar.
mingaus,
molhos,
nições
para
porta-blocos,
suarnições
de'
engomar,
ferramentas
para
linhos
E
paração usada na lavanderia, sabão
batedeiras
ra
2 , , Iptiaaçts: figuras de aves e animais,
mostarda,
nósostras,
moscada,
no11 euidificadores
e para ' de ma..
comum e saponáceos
zes; óleosmortadela,
comestíveis,
ovas:
depara
frutas
legumes, guarnições
figuras para gigo de xadrez, fogões e
--5
_
Classe 43
objetos,
terial
plástico
para
utensílios
fogaosinhos de trinquedos 'cgos .de Aguas gasosas, naturais ou artificiais: pães, paios, pralinés,. pimenta, pós para guarnições para bolsas, garfos,cgalerias
•--:"espoes,
mesa,
fat
?beiras
pura
futebol de
caldo de cana, callos de frutas; gua- pudins, pickles. peixes, presuntos, pa- para cortinas, jarros, laminados pias- /anchos peva pesca, guisos para crias- raná, refrescos, refrigerantes; soda, lês
petit-pois; pastilhas, pizzas, Pudins; ticos, lancheiras, _mantegueiras, matas,
aen balares. lo.ibs, iscas artificiai.
xaropes para refrescos
queijos, rações balanceadas para anl- orinóis, prendedores de roupas, puxado..
rainpasra, jogos de damas jogos de
rom
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, res para móveis, pires, pratss palitei,.
Classe 12
i
6, jogos de raquete, linhas para
vinagre
Aguardente. anisa aperitivas, bagaceiras
ros. pás de casinha, pedras p.mies arti .
pesca, luvas pana bar. para esgrima. batidas.
brandy, bater. cachaça, cerve. - Classe 37 .
- lidais. porta-5o, pulseiras para reló.:
paget
ra jogador de soco. máscaras carnacas, mesas de bilhar. de campista, jas, cidra, conhaque. extrato de malte Roupas branças, para cama e 'mesa: gios, protetores para documentos, pua
.
roleta, de xadrez, mobilias de brin- fermentado, fernet, genebra. gengiblrra Acolchoados para camas, colchas, co. :adores de água para uso 'doméstico,
quedo. miniaturas de utensílios doeséa- gila, gingar, Icirsch, kummel. licores, bertores, esfregões, fronhas, guardana- parta-copos' porta-fiqueis, porta .notai, .
ticos, patins. patinetes, piões, petecas. marasquinhos nestas, pipermint, pon- pos, jogos bordados, jogos de toalhas; porta-documentos. placas, rebites rodiplanquetas para ginástica, peças de ches, rum, suco de frutas com álcool. lençóis, mantas para camas, panos para nhas, recipientes, suportes, suportes para
saleiros, tubas, tigelas,
vinhos, vodka e whisky
cosinha e panos de pratos, toalhas de
lodos de dama" dominó e xadrez, peloClasse 38
tubos para ampolas, tubos para seriatas, piano/ e outros instrumentos atuairosto e banho, toalhas de mesa, toa- guardanapos,
ale de brinquedo, pistolas de atirar Aros para guardanapos de papel lhas para jantar, toalhas para chã s gas, travessas, tipos de material piásBestai. papagaios de Papel, panelinhas. aglutinados. álbuns (em branco). álbuns café, . toalhas para banquetas. quartil'. esmeril - em pedra, em pó, em dias),
quebra-cabeças em forma de 3rellet!, para retratos e autógrafos, balões (ex. ções• para cama e mesa, toalhinhas em pasta para afiar, moer e desgastar,
s s-s
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
riatietess redes de pasca, redes para cato para .brinquedos). blocos para
il
(cobre pão)
correspondência, blocos para cálculos,
para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
l000s,
rodas
de
roletas,
revólver
de
•.f.-.
Classe 36
anéis, carretéis para tecelagem e guar- ..
h .., ..Iveclo, soldadinhos de chumbo. ta- blocos para anotações, bobinas brochuboieiros ,para jogos. tacos de bilhar. ras não -impressas, cadernos de escre- Pare -distinguir: Artigos de vestuários nições de material plástico para iodas. •
tatn'..-o-es para crianças. tansbureits, ver, capas para documentos, carteiras, e roupas feitas em • geral: Agasalhos, tico, sacolas, sacos, saquinh as vasilha..
;r
t Imboretes, tênis de mesa. trens e, vias papel ou papelão, cápsulas de papel. aventais, alpercatas, anáguas, blusas. men para acondicionamento,. vasos, 'xis.
- -férreas pare brinquedos, varas para caixas de papelão, cadernetas, cader. botas, botinas, blusões, boinas, baba. caras, colas a frio e colas não incluldos •
nos, caixas de cartão, caixas para pa- douras, bonés, capacetes, cartolas, cara. em outras classes, para borracha, para ,.
pema, vagonetes e espelina
pe/soa, cartões de visitas, cartões co- puças. casacão, coletes,- capas, chales, cortumes, para marcineiros, para moa- ,
.
Classe 11
Para distinguir: Artefatos de metais: ram-citas, cartões Indicas, conteti. car- cachecols, calçados, chaéups, cintos, teiros, para vidros, pasta adesiva pira .•
Arruelas, catracas, curvas de reforço. t.-Atua, cadernos de papel mellenetrado cintas, combinações, corpinhos, calças correias, pasta e pedras para afiar,
•
encanamentos, ferragens . para capuz e em bra-co para desenho. cadernos de senhoras e de crianças, calções, cal .Classe 26
de' automóveis, ferragens para tetos de escolares, cartões eia branco. cartuchos cas, camisas, camisolas, camisetas. Artefatos. de madeira em geral: Argopara dxf- cartolina, chapas plauogratIcas, c.a- cuecas, ceroulas, coiarinhos, cueiros, las, algudares, armações, para balcões
çalelsK~...t p.s.mlnlsõm.,
,
. , levantadoc
__
•

.

•
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para caixas, tapume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, calxões, caixotes, 'cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
para pães, \cepos para casinha, cabo:
para ferramentas, cantoneiras, magadados, estrados: esterinhas, estojos, exescada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensilios domésticos, grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhas.
garfinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, tabocal de passar roupas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodinhad,rolos, rosários e vasos
Classe 24
.Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, excetd para- fins medicinais, bandeiras, bordados, braaadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fdifos, galardeter, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte .dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos;
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion, lá, pêlo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 21
Para distinguir: Veiculo* e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mao e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carrosOrrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, dada
dedeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates pari ca aros, eixos de direaão
freios, frontairas para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para . veiculas, selins, tricicles, tirantes para veiculas, vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, trolelbus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louças, vidraça, terra-cotta e barro para uso caseiro, adornos, fins artisticos, •fins industriais, e
instalações sanitárias, banheiros, bacias,
bidei, vasos, sanitários; escarradeiras,
lavatorios, cubos, vasos, ouetas, gruas, pilões, comedores para aves, pipos,
potes e cadinho, almorarizes, pratos, para ornamentos, globos, colunas, moringas, talhas, alguidares: bebedouros jardineiras, centro de mesas, molheiras, saladeiras, balustres: tijelas. sopeiras jarras, cofres, caldeirões,, panelas, assada'.
soa, doseiras, ' bandadas, bules, mantelapeiras, saladeiras, bombonleré,i . frigiportadoias, abicaras, Irei, copos,
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taças, pratos,- leiteiras, botijas, garrafas, lava dedos, funis, pedestais, terrinas, porta pão, taboletas, porta-frios,
serviços para chá e café, para almoço e
para refrescos, em chepots, e paineiras
Classe 14
Vidro comam, laminado, trabalhado
em Oda* as formai; e preparos, vidro
'cristal para todos os ,fins, vidro Industrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetad, cadinhos, cântaros, tálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ed
carradeiras, frascos, formas para doces
fôrrna para Ramos, fios de valro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros, niamadei
ras, mantegueirad pratos, pires, portajóias,; paliteiros, potes, pendentes, pedemais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e

xicaras
Classe 13
Abotoaduras Para punhos, águas marinhas lapidadas, maneies 'para adorna,
amas 'osolaald leiam ap 'sollynnaa
precioso ou suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, bedoques, brincos, broches, colares, coaras dr: metais
ou pedras reclosas ou semi-reciosas e
suas imitações, usadas como adornos
ou na confecção de bijouterias, correntes de aso individual ara adorno, diamantes lapidadoa, esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo. 'pulseiras, safiras
lapiadas, topázioa lapidados, turmalinas
lapidadas e turquezas lapidadas
Classe 12
Para distinguir: Agulhas ara coser, alfinetei comuns, barbatanas ara armações de vestidos, botões, colchetes,. dedais, fivelas, fechos, fechos corrediços,
grifas de metal ara enfeites de vestidos, presilhas passadeiras e presilhas.-

tabilizadores da pressa oe do fluxo de
gases e líquidos, aparelhos ara salvamento e para sinalizção, parelhos para
eschmprista, para ;Impar vidros, para
combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de moedas, aparelhos espargi.
dores. aparelhos e instrumentos da calculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termostatos, aritonea
metros, aspiradores' de pód acrometros,
acendedores elétriced, alto falantes, aplicadores elétricos, antenas, baterias de
acumuladores, baterias, balanças comum
e elétrica, braometros, binoculos. bitolas, bobinas, bobinas eletricas (exceto
para fins curativos), botões de campainhas-elétricas, bombas medidoras, bússolas, bules elétricos, buzinas, caixa de
descarga, câmaras fotográficas, chassis
de rádios, chaves elétricas, cinematografo, cronômetros. cronógrafos, combastares de gás, cidômetros, cristas de
rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capacitares de bloqueio, capacitares eletroliticos ,calibradores, conservadeira elétra
.ca, estufas, engenho de assar, carnes,
enrroladores de cabelo elétricos, ampe.
rômetros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros eleticos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtrso e aparelohs fil.
-trantes, filtros ara óleos, filmes falados,
fogareiros elétricos, fusivels, filmes revelados, faróis como acessorios de veículos para sinalização e para sinalização e para iluminação em geral marcadores de passagens, magnatas, medidores, microscópios, misturadeiras, ano
quinas falantes, mostradores de radio,
microfones; mascaras contra gazes, miarameiros, niveis, óculos; objetivas Satográficas, pilhas elétricas, podometros„.
pluviometros, pinos de tomada, panela
de pressão, pistolas de pintura, plugs,
paineis de carros, quadros distribuidores pick-cps, para-raios, propulsores.
paineis de carros, queimadores de óleo,
quadrantes e sextante para observação
astrológica, refrigerdaores, refletores, reostatos, relógios de ponto, despertada
res, contadores e medidores de quantidade e volume, raladores, radios„ retentores de graxa e óleo, receptores, regadores automáticos, registros para vapor, gaz, água e uotros líquidos quando não considerados partes de máquigistradores, resistências elétricas, reles,
-sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras, soqueis, sinaleiros, sereias de alarme, soldadores elétricos, toda-discos,
tomadas e interruptores elétricqs, torneiras, tubos acusticos, termometros para observação meteorológico, tacomeiras, torradores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telegrafo, tripés para fotografias, valvulas
para rádios, valvulas de descarga, vaivalas de redação, vacuometros, válvulas elétricas de vacuo, ventiladores, -ve•
las elétricas

Classe 8
Par adistinguir: Abajour, curauladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
e frequência, anoraornetros, aparelhos
de televisão, paarelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, in-•
alusiva os considerados acessórios de
veiculas, aparelhos para anuncias meada
nicas, aparelho aquecedores e medidores, aparelhos cromo gráficos, aparelhso de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de de gás, aparelhos de
galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos ara acender e regular gás.
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edificios, aprelhos para experimentar drenos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, adarelhos pulverizadores, aparelhos para aquecimento
Tênno n.° 610.538, de 1-10-63 e
de água, aparelhos geradores detrai
químicos, aparelhos para recepção,- re- Destra — Comércio e Representações:
de Tratores Ltda,
produção de sons e sonidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar, apareSão Paulo
lhos par aespremer frutas e legares,
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
•-sDrESTRA
proteção 'contra acidentes de -pactários,
aparelhos afiadores de ferramentas, apa.s.
13~
relhos distribuidores de sabá° e de dea
sinfetantes para instalações -sanitárias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeificadores, aparelhos para análises.
Casse 7 •

aparelhos ozonipidores, aparelhos pias~dores, aparelhos reguladores t

$

SEigtmi

jaineirci 'de 1 .94 119

Têrctio n..9 610.539, de. 140-63
A. A.. Peltoza
São Paulo
riMORROGASI..4

'

Classe 1Z'.-.....,....,,
Cola para papel e Iacr±.,
Termo n.° 610.540, de 1-10-63
Bar e Restaurante Mil Milha Idda,
Sao Paulo

'V"

(Indústria Bras
a
_lr2U
Classe 43
Para distinguir: águas artesianas, AT:as
artificiais,, minerais e naturais, bebidas
espumantes -sem álcool, gasosas, gingerd
ale, guaraná, refrescos, sifões, soda Rmonada e xaropes
Termo n.° 610. 541, de 1-10-63
Auto Peças Comil Ltda..
São Paulo.

---

Indústria. Breksileirtm
qasre
Para distinguir: Nláguinas e partes ds
máquinas para todas os fias industriais;
Máquinas de rosquear: serras mecani:
cas, motores elétricos,- alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de finar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecâtid:
cas, máquinas amassadeiras, misturado nas adaptados ria construção e cansarvação de estradas, mineração, corte de
madeira, movitnanto de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadorad
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pula a
verizadoras, ficsas, polarizes, tranchas,
tesouras mecánicas, tupias, máquinas de -a,
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas cantil.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, cat-

deiras e turbinas, injetores para cal-

deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e b dica pressão, ‘;
prensas hidráulicas, martelos mecânicos '
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas oa cortadora* para usl;
nar ferro, aço e brande, máquinas 'para
indústrias' de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladetras, torcedeiras,
meadeirás, rolos e roletas, brunidorea
para cereais; máquinas para fabricar
padeI e,ndquinaa 'para fabricar papel /
314#414121/S8 ..,de.linpreuã
.'o4 dínamos
<
aaeoptáeuloa da-

ria 19

IZO

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1115,

Timo a.* 610.542. de -14043
flano a! 610.548, de 1-10-63..
Têrmo
610.554. de 1-10-63
ledietria de Equipamentos Cloemato . ;ndtástria de Produtos Quimicos Ornei So-Co-La — Química Industrial Bra5
gráficos Ltda.
Ltda.
sileira Ltda.
Rio, Grande do SI
Rio de Janeiro
Guanabar.

Janeiro de 1964
Tento O 610.560, de 2-10-1963
Banco Sul Americano do Brasil S. A.
São Paulo

SU•LBANCO
8;0

IdAittla de EquipaRifiloã

Santor— Est. de

CkieZográficoíVitâ.
'Indústria Braefieirti;

Nome comercial

—T-ii7sno
—ao' 610.543, de 1-1041

Pedro Moacyr Rodrigues Barbosa
Guanabara

.oRanzAW

P4DIQ RIO DE JANEIRO

Classe 1
Preparações para ferrugem

4'

Classe t

Termo n.° 610.549, de 1-10-63
Substâncias e preparações químicas usabaseia de Produtos Químicos Cirna: das nas itidtistrias, na lotografia e nas
Ltda.
análises químicas. Substâncias e preRio de Janeiro
parações químicas anti-corrosivas e and,

oxidantes

Tèrmo n° 610.555, de 2-10-1963
Banco Sul Americano do Brasil $. A.
São Paulo
.

Classe 33Titulo
hrono n.° 610.544. de 1-10-63
Pedro Moacyr Rodrigues Barbosa
Guanabara

RIO:DE JARIIM
+PUBLICIDADE
Classe 33
Titulo
n.° 610.545, de 1-10-63

Issac V. Franco
São Paulo

• PORT.UALIDADE Nisa
s'12.CRIORD)(
Classes: 1. 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15 e 16
Frase de propaganda

Têrmo n.' 610.546, de 1-1043
Sebastião Matias da Silva
Pernambuco

•

Indústria 13r.asilé4iià

Classe 33
Titulo

8 I7LBAN-uv

Classe 3
Produtos químicos

C ampinas- Ret. de
S.Pau1 o
-

Termo n.° 610.550, de 1-10-63
Cid Pedro Belletti
São Paulo

PRIOR
8RASLEIRA
Classe 11
Torneiras, registros, conexões, tubos
para condução e instalações de água
Termo n.° 610 . 551, de i-10-63
C. B. C. Cia. Brasileira de Constru.
ções
São Nulo

C. EI.C•
NO. SRAIV!.PIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para ..onstruções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. baladstres. li.ocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cai, cre, chapas

:"..las-s-e 33
Título
Urrais n , 610.556, de 2-10-1963
Banco Sul Americano do Brasil S. A.
São Paulo

JULZANCO
dio de Janeiro -.
Est. da Guanabara

Termo te 610.561, de 2- 10- 1963
Qui Americano do Brs."'
São Paulo

.SULBAWCO
Londrina- Bat. do
Paraná
Classe 33

Título
• Térmo n° 610.562, de 2-104963
Banco Sul Americano do Brasil S. A

São Pauto

_SULbetdC0
Sao Jose do Rio Preto
Est. de S.Paulo
Cla.ue 33
Titulo
Termo nu 610.563, de 2-10-1963
Banco Sul Americano do Brasil S. A.

São Paulo

$ULDANCO
Classe 33
Titulo
Termo n° 610.557, de 2-10-1963
Banco Sul Americano dá Brasil S. A,
São Pavio
•

U..1,DATIOO

Paranaguá-. Sst. de
Paraná
elwsse 33.

Nulo-Capitai
Classe 33
Titulo

-

-

Termo n 9 610.564, de 2-10-1963
Banco Sul Americano do Brasil S. A
São Paulo

SULBANCO
Presilia- .1- )1 t rito
Federal

• Titulo

Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
Termo n° 610.558. de 2-10-1963
chapas para coberturas caixas d'água,
l caixas para coberturas, caixas d'água. Banco Sul Americano do Brasil S. Á.
São Paulo
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque; emulsão de

Classe 33
Titulo

Classe 41.
Termo n° 610.565, de 2-104963
E. Castro 8 Cia.
Bananada e goabada
base asiáltico, estacas, esquadrias, estruSão .1."..uio
SLULBANCO.
turas metálicas para construções, lamermo n.° 610.547. de 1-10-63
Curitiba- Ect. do
lechiséria de Produtos Químicos Orne* las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
PX0hRO3AÇÃO
de junção, lages, lageotas, material bo- Parani
Ltda.
Untes ç.ontra frio e calor, manilhas, masRio de janeiro
sas para revestimentos de paredes. matARNA-OLE0
deiras para construções, mosaicos, proClasse 33
DRASILEIRA
dutos de base asfáltico, produtos para
Titulo
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 47
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreTérmo no 610.559, de 2-10-1063
gulho, produtos betuminosos, impermea- Banco Sul Americano do Brasil S. A. Para distinguir: ()leoa amortecedores
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
São Paulo
automóveis .
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para paTêm° n° 610.566, de 2-10-1963
vimentação, peças ornamentais de cimenEquipe Publicitaria timitadd
SoLB A 11 O CP
to ou gesso para tectos e paredes, papel
.
São Paula
para forrar casas, massas anti-ruidos
, Ribálao 'Preto- Est.
para uso nas construções. parqueies.
;da g.Paulo
portas, portões, pisos, soleiral para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de dClasse 3,s •
mento, vigas, vigamentos. vitrós

Titulo

ELÇA,4112Q1WRO JIE _RAIRLat et",

Classe 32
Para distinguir: Prouramos radiofônic011

e radioteievisimukdo•

